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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคม ี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต  หาดใหญ่  คณะ  วิทยาศาสตร์  ภาควิชา  เคมี 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  รหัสหลักสูตร : 25430101100998
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Chemistry 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

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

ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Chemistry) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี

4. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
121  หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 
   การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

        หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่15(6)/2563 
     เมื่อวันที่ 12 มิถนุายน 2563 
 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 415(5/2563) 
     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 

              เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554 ในปีการศึกษา 2566

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
1) ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
2) พนักงานบริษัทฯ หรือหน่วยงานเอกชน
3) ครูในสถานศึกษาเอกชน หรืออาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
4) นักวิจัยอิสระ
5) ผู้ประกอบการ
6) อาชีพอิสระ เช่น ที่ปรึกษา นวัตกร เป็นต้น
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน)

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางยุพา  วัฒนกาญจนา 
วท.ม. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2531 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวนีรนุช  ภู่สันต ิ

Ph.D. 
Chemical Engineering  

and Applied Chemistry 
Aston U., U.K. 2556 

M.Sc. 
Chemical Process 

Technology 
Aston U., U.K. 2551 

วท.บ. เคมี 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุพรรณี  ดวงทอง วท.ด. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
วท.บ. เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2542 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

4 อาจารย์ นางสาวเกล็ดนที  เวปุลานนท์ 

Ph.D. 
Chemical and 

Biological Engineering 
U. of Sheffield, U.K. 2554 

M.Phil. Materials Science and 
Engineering 

U. of Sheffield, U.K. 2548 

วท.ม. Industrial Chemistry มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2542 

วท.บ. Industrial Chemistry มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2540 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวเยาวภา  สุขพรมา 

ปร.ด. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 

วท.บ. 
เคมี  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2541 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

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

จ านวน 136 รายวิชา ได้แก่ 
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ านวน 2 รายวิชา คือ

001-102   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
The King’s Philosophy and Sustainable Development 

001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
Idea to Entrepreneurship 

2) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา  จ านวน 1 รายวิชา คือ
061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 

 Aesthetics of Thai Dance 

3) วิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 14 รายวิชา คือ
142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 2((2)-0-4) 

English Booster 
142-112 อังกฤษออนแอร์ 2((2)-0-4) 
           English On Air 
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142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1((1)-0-2) 
 English for Basic IT 

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 1((1)-0-2) 
            English Pronunciation 
142-135  พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 

Paper Craft 
142-136  ปั้นดินให้เป็นดาว 1((1)-0-2) 

Sculpture  
142-137  ใครๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) 

Everyone Can Draw 
142-138  มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 

The Sound of Musics 
142-139  ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 

Through The World of Art 
142-211  อังกฤษกันทุกวัน  2((2)-0-4) 
             English Everyday 
142-212  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล 2((1)-2-3) 
             English for Personality Development 
142-214  ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 1((1)-0-2) 

         Media Language and Art of Storytelling 
142-234  โลกสวย 1((1)-0-2) 

Life is Beautiful 
142-237  ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2) 

The Designers and Their Black Attires 

4) คณะการแพทย์แผนไทย  จ านวน 1 รายวิชา คือ
190-404  ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 

Natural Therapy 

5) คณะวิทยาศาสตร์    จ านวน 4 รายวิชา คือ
315-200   ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 

Benefit of Mankinds 
315-201  ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 

Life in the Future 
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315-202  การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
Thinking and Reasoning 

315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property 

6) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จ านวน 3 รายวชิา คือ
322-100  ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 

The Art of Computing  
322-101  แคลคูลัส 1  3((3)-0-6) 

        Calculus I  
322-106   คณิตศาสตร์และสถิติ  3((3)-0-6) 

 Mathematics and Statistics 

7) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ
328-204   หลักการทางชีวเคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 4((3)-3-6) 

Principles of Biochemistry for Science Students 

8) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา คือ
330-101   หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 

        Principles of Biology I 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 

  Principles of Biology Laboratory I 

9) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา คือ
332-100  กุญแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4) 

Key to Nature 
332-101   ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) 

  Fundamental Physics  
332-109   ฟิสิกส์ประยุกต์ส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3((2)-2-5) 

  Applied Physics in Physical Science 
333-101   ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0) 

  Fundamental Physics Laboratory 
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10) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายวิชา คือ
336-214  กินดี ชีวิตดี  2((2)-0-4) 

Smart Eating and Being Healthy 
336-215  ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ    2((2)-0-4) 

Safety Life from Toxic Substances 
336-216  ยาและสุขภาพ  2((2)-0-4) 

Drug and Health 

11) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 3 รายวิชา คือ
340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 

The Aesthetic in Photography 
340-103  วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต    2((2)-0-4) 

Applied Science for Life 
340-151  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 

 Science and Technology in Daily Life 

12) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ
345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 

Digital Technology Literacy 

13) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
จ านวน 1 รายวชิา คือ
348-103  การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี   2((2)-0-4) 

 Applied nanotechnology 

14) คณะแพทยศาสตร์  จ านวน 1 รายวิชา คือ
388-100   สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 

Health for All 

15) ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 2 รายวิชา คือ
472-116  ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 

Local Arts and Fabric 
472-117  สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1((1)-0-2) 

Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
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16) คณะนิติศาสตร์  จ านวน 4 รายวิชา คือ
874-192  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต  2((2)-0-4) 

  ประจ าวัน 
  Law relating to Occupations and Everyday Life 

874-193  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวน 2((2)-0-4) 
การยุติธรรม 

      General Principles of Law and Judicial Process 
874-194  ภาษีอากรกับชีวิต     2((2)-0-4) 

Taxation and Life 
874-195  สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 

Human Rights and Citizenship 

17) ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  จ านวน 42 รายวิชา คือ
890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 

Essential English 
890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 

Everyday English 
890-003  ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 

English on the Go 
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 

English in the Digital World 
890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4) 

English for Academic Success 
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 

Improving English Writing Skills 
890-011  อ่านได้ใกล้ตัว  2((2)-0-4) 

Reading All Around 
890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 

 Strategic Reading for Greater Comprehension 
890-013  อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ    2((2)-0-4) 

Better Academic Texts Readers 
890-014  ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง   2((2)-0-4) 

English Pronunciation through Songs 
890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 

English Grammar for Real Life Communication 
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890-020  การสนทนาภาษาอังกฤษ     2((2)-0-4) 
English Conversation 

890-021  ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ     2((2)-0-4) 
From Listening to Speaking English 

890-022  การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Presentations and Public Speaking in English 

890-023  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
Learning English Through Cultures 

890-024  รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
Creating English Short Films 

890-025  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
Study Skills in English for Higher Studies 

890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
Reading to Write in English 

890-030  การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4) 
English Communication for Business 

890-031  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน     2((2)-0-4) 
English in the Workplace 

890-032  ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว  2((2)-0-4) 
English for Travelers 

890-033  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 

890-040  การเขียนเพ่ือการสมัครงาน  2((2)-0-4) 
Writing for Job Application 

890-041  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน   2((2)-0-4) 
English for Job Interview 

890-050  แปลสิกูเกิล    2((2)-0-4) 
   Google Translate Me 

890-060  ภาษาอังกฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4) 
English Twenty-Four/Seven 

890-061  ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     2((2)-0-4) 
English for Digital Literacy 

890-070  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน    2((2)-0-4) 
Winning English Test for Employment 
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890-071  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  2((2)-0-4) 
Winning English Test for Higher Studies 

891-010  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Japanese 

891-011  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Japanese Conversation in Daily Life 

891-012  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
Japanese Conversation in the Workplace 

891-020  ภาษาจีนเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
Basic Chinese 

891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4 
Chinese Conversation in Daily Life 

891-022  สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
Chinese Conversation in the Workplace 

891-030  ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Malay 

891-031  สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Malay Conversation in Daily Life 

891-032  สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
Malay Conversation for Tourism  

891-040  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
Basic Korean 

891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
Korean Conversation in Daily Life 

891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน       2((2)-0-4) 
Korean Conversation in the Workplace 

891-050  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
Basic German 

18) ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์  จ านวน 45 รายวิชา คือ
895-001  พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 

Good Citizens 
895-020  ขิมไทย 1((1)-0-2) 

Thai Khim 
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895-021  ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 
Singing, Playing, Dancing 

895-022  จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
Rhythm and Song 

895-023  กีตาร์  1((1)-0-2) 
Guitar 

895-024  อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
Ukulele 

895-025  ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) 
Harmonica 

895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
Drama and Self-Reflection 

895-027  อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
Appreciation in Thai Language 

895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค์   1((1)-0-2) 
Creative Drawing 

895-030  ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 
Swimming 

895-031  เทนนิส  1((1)-0-2) 
Tennis 

895-032  บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 
Basketball 

895-033  กรีฑา  1((1)-0-2) 
Track and Field 

895-034  ลีลาศ  1((1)-0-2) 
Social Dance 

895-035  เปตอง 1((1)-0-2) 
Petanque 

895-036  ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) 
Camping 

895-037  แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
Badminton 

895-038  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
Table Tennis 
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895-039  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 
Exercise for Health 

895-040  จิตวิทยาความรัก     2((2)-0-4) 
Psychology of Love 

895-041  ปรัชญาจริยะ     2((2)-0-4) 
Ethical Philosophy 

895-042  ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21   2((2)-0-4) 
Art of communication in Thai language in the 21st century 

895-043  การใช้ภาษาไทย       2((2)-0-4) 
Thai Usage 

895-044  ภาษาไทยร่วมสมัย      2((2)-0-4) 
Contemporary Thai Language 

895-045  ทักษะการสื่อสาร     2((2)-0-4) 
Communication Skills 

895-046  ความคิดและการสื่อสาร    2((2)-0-4) 
Thoughts and Communication 

895-047  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์    2((2)-0-4) 
History in Movies 

895-048  การวาดเส้นและระบายสี   2((2)-0-4) 
Drawing and Painting 

895-049  ศิลปะกับความสุข  2((2)-0-4) 
Art for Happiness 

895-050  ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม     2((2)-0-4) 
Arts in Multicultural Society 

895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย     2((2)-0-4) 
Contemporary Arts and Culture 

895-052  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2((2)-0-4) 
Creative Tourism 

895-053  การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา  2((2)-0-4) 
Volunteer tourism 

895-054  การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด    2((2)-0-4) 
Learning through Backpacking Trips 

895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก       2((2)-0-4) 
World Heritage Journey 
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895-056  สงขลาศึกษา   2((2)-0-4) 
Songkhla Studies 

895-057  ดนตรีไทย  2((2)-0-4) 
Thai Classical Music 

895-058  สังคีตศิลป์ไทย    2((2)-0-4) 
Thai Music Art 

895-059  ดนตรีตะวันตก   2((2)-0-4) 
Western Music 

895-060  การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4) 
Physical Education and Recreation 

895-061  ฟิตและเฟิร์ม  2((2)-0-4) 
Fit and Firm 

895-062  ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4) 
Active Lifestyle 

895-063  อ้วนได้ก็ผอมได้   2((2)-0-4) 
Fat to Fit 

895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
Wisdom of Living 

19) สถาบันสันติศึกษา  จ านวน 1 รายวิชา คือ
950-102  ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 

Happy and Peaceful Life 

20) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ
001-131  สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4) 

Healthy Body and Mind 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ 

324-101   เคมีทั่วไป 1  3((3)-0-6) 
  General Chemistry I 

324-102   เคมีทั่วไป 2  3((3)-0-6) 
  General Chemistry II 

325-101   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory I 
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325-102   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory II 

การบริหารจัดการ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประสานกับคณะ/หลักสูตรต่าง ๆ ที่ให้บริการ เพื่อสอบถาม

ความตอ้งการ/เนื้อหา/รายละเอียดวิชาที่บริการ
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประสานกับคณะ/หลักสูตรต่าง ๆ ที่รับบริการ เพ่ือให้

ค าแนะน าเนื้อหา/รายละเอียดวิชาที่ให้บริการ
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายรายวิชา
4) มีผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน  ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  ติดตามประเมินผลรายวิชาและจัดท ารายงานผลด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)

หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
    ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านเคมีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ และมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ   และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

1.2 ความส าคัญ 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตสาขาเคมีที่มีความรู้พ้ืนฐานทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะการใช้เครื่องมือ สามารถเลือกใช้วิธีและเครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ส าคัญรวมถึงความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ อันจะน าไปสู่
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ใหม่  สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางเคมีเข้า
กับศาสตร์อ่ืน ๆ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ซึ่งบัณฑิตจากหลักสูตรนี้จะสามารถท างานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อน
เศรฐกิจเพ่ืออนาคต (New Growth Engines) ได้ เช่น อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร เป็นต้น 
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1.3 วัตถุประสงค์  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ 
1) ผลิตบัณฑิตเคมีให้มีความรู้ทางด้านสาขาเคมี ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และระบบประกันคุณภาพที่

ส าคัญรวมถึงความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี  สามารถบูรณา
การความรู้และทักษะทางเคมีเข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ เป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรสาขานี้ทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนเศรฐกิจเพ่ืออนาคต
(New Growth Engines) ได้

2) ผลิตบัณฑิตเคมีให้มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต มีศักยภาพที่จะค้นคว้าวิจัยเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม หรือศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาที่สูงขึ้น

3) ผลิตบัณฑิตเคมีให้มีทักษะทั่วไป เช่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนักในคุณธรรม
จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4) ผลิตบัณฑิตเคมีให้มีทักษะประสบการณ์วิชาชีพ และมีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีที่ส าเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคุณลักษณะ
โดดเด่น คือ มีทักษะการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี และมีความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ส าคัญรวมถึง
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่า จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี)

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และ Outcome 
based education 

- แต่งตั้งกรรมการและด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
stake holders’ needs 
- น าข้อมูลจาก stake holders’ needs มา
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
-  ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดย
จัดท ารายงาน AUNQA 
-  ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตร 
-  สนับสนุนให้กรรมการปรับปรุงหลักสูตร
เข้ารับการอบรม OBE 
- ติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตร วท.บ
เคมีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

-  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ stake 
holders  
https://drive.google.com/op
en?id=1G74Cz743WhLi3I8IiB
EG4h9Ajd2F3K4K
-  รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
-  รายงานการประชุมกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานการประชุมกรรมการ
หลักสูตร 
-  ผลการประเมินหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการจัดการ
สอนให้เป็น Active 
learning การจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการ
เรียนรู้กับการท างาน 
(Work integrated 
learning) และ/หรือให้
มีรายวิชาใช้
ภาษาอังกฤษร่วมใน
การจัดการเรียน            
การสอน 

-  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมพูนทักษะด้านการเรียนการสอน 
-  หลักสูตรก าหนดให้ทุกรายวิชาใน
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา 
-  หลักสูตรก าหนดให้รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ (วิชาบังคับ+วิชาเลือก) มีการจัดการ
เรีนการสอนแบบการศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของหน่วยกิตในหมวดนี้ 
- หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 

-  จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
เพ่ิมพูนทักษะด้านการเรียนการ
สอน 
-  จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนแบบ (Active learning) 
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
เรียนรู้กับการท างาน (Work 
integrated learning) และ/หรือ
รายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน  
-  ผลการประเมินรายวิชา 
-  ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์ 

https://drive.google.com/open?id=1G74Cz743WhLi3I8IiBEG4h9Ajd2F3K4K
https://drive.google.com/open?id=1G74Cz743WhLi3I8IiBEG4h9Ajd2F3K4K
https://drive.google.com/open?id=1G74Cz743WhLi3I8IiBEG4h9Ajd2F3K4K


 20 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. การพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 

-  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ -  โครงการ English for fun 
-  โครงการ Chem rally 

4. การส่งเสริมสหกิจ
ศึกษา 

-  การเพ่ิมหน่วยงานในการออกสหกิจศึกษา 
-  การเพ่ิมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

-  จ านวนหน่วยงานสหกิจศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
-  จ านวนอาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา 

5. การพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ให้เป็นครูมือ
อาชีพ 

-  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเตรียม
อาจารย์ให้มีความสามารถในการสอนและ
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้าน
การสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

-  น าระบบ PSU-TPSF       
(PSU Teaching Professional 
Standards Framework)       
ไปบูรณาการร่วมกับการพัฒนา
อาจารย์ด้านอ่ืน ๆ  

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนตามการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตร  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี่ 

2. การด าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคต้น  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

หรือเทียบเท่า
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2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือ

3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการคัดเลือกนักเรียน โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัด
ภาคใต้ หรือโครงการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4) นักศึกษาต่างชาติ (ต้องรู้ภาษาไทย) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า
2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ
3) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  890-001

ก่อนเปิดภาคการศึกษา
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และ/หรือวิทยาศาสตร์

ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
3) จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ/หรือ

วิทยาศาสตร์

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 80 80 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด

ชีวิต พ.ศ. 2563  (ภาคผนวก ฐ) 

     2.9 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work integrated learning: WIL)

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL คิดเป็นร้อยละ 50 (แผน
ปกต)ิ และ 55 (แผนสหกิจศึกษา) ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

2. มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษา
ในหลักสูตร 

3. มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร
4. ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาใน

หลักสูตร 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต 
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต 
สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก   6 หน่วยกิต 

https://reg.psu.ac.th/reg/regulation/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202563.pdf
https://reg.psu.ac.th/reg/regulation/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202563.pdf
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ         85 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 25 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับ

2.1) แผนการศึกษาปกติ 52 หน่วยกิต 
2.2) แผนสหกิจศึกษา 56 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาเลือก
3.1) แผนการศึกษาปกติ   8 หน่วยกิต 
3.2) แผนสหกิจศึกษา   4 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 

3.1.3  รายวิชา/กลุ่มสาระ/Module 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์     4 หน่วยกิต 
001-102   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 

The King’s Philosophy and Sustainable Development 
315-200  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  1((1)-0-2) 

Benefit of Mankinds 
388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 

Health for All 

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต 
895-001  พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 

Good Citizens 
950-102  ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 

Happy and Peaceful Life 

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 

Idea to Entrepreneurship 

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 2 หน่วยกิต 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 

Life in the Future 
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การรู้ดิจิทัล  2 หน่วยกิต 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 

Digital Technology Literacy 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   4 หน่วยกิต 
การคิดเชิงระบบ              2 หน่วยกิต 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล  2((2)-0-4) 

Thinking and Reasoning 
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2 หน่วยกิต 
322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 

The Art of Computing  

สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 

Essential English 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 

Everyday English 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 

English on the Go 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 

English in the Digital World 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4) 

English for Academic Success 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
เลือกเรียนรายวิชาในสาระนี้ จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 

Aesthetics of Thai Dance 
142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 

Paper Craft 
142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 1((1)-0-2) 

Sculpture  
142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) 

Everyone Can Draw 
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142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
The Sound of Musics 

142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
Through The World of Art 

142-234 โลกสวย 1((1)-0-2) 
Life is Beautiful 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2) 
The Designers and Their Black Attires 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
The Aesthetic in Photography 

472-116 ถักทอเส้นใยเข้าใจท้องถิ่น  1((1)-0-2) 
Local Arts and Fabric 

472-117 สุขภาพดีชีวีมีสุข 1((1)-0-2) 
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 

895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 
Thai Khim 

895-021 ร้องเล่นเต้นร า 1((1)-0-2) 
Singing, Playing, Dancing 

895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
Rhythm and Song 

895-023 กีตาร์ 1((1)-0-2) 
Guitar 

895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 
Ukulele 

895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) 
Harmonica 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
Drama and Self-Reflection 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
Appreciation in Thai Language 

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
Creative Drawing 

895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 
Swimming 
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895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) 
Tennis 

895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 
Basketball 

895-033 กรีฑา 1((1)-0-2) 
Track and Field 

895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2) 
Social Dance 

895-035 เปตอง 1((1)-0-2) 
Petanque 

895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) 
Camping 

895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
Badminton 

895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
Table Tennis 

895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 
Exercise for Health 

รายวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนรายวิชากลุ่มภาษาและการสื่อสารอย่างน้อยจ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
142-111  ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ  2((2)-0-4) 

English Booster 
142-112  อังกฤษออนแอร์ 2((2)-0-4) 

English On Air 
142-115  ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1((1)-0-2) 

English for Basic IT 
142-116  อังกฤษจริตจะก้าน 1((1)-0-2) 

English Pronunciation 
142-211  อังกฤษกันทุกวัน  2((2)-0-4) 

English Everyday 
142-212  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล 2((1)-2-3) 

English for Personality Development 
142-214  ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 1((1)-0-2) 

Media Language and Art of Storytelling 
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890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Improving English Writing Skills 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว  2((2)-0-4) 
Reading All Around 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน  2((2)-0-4) 
 Strategic Reading for Greater Comprehension   

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 
Better Academic Texts Readers 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง  2((2)-0-4) 
English Pronunciation through Songs 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 
English Grammar for Real Life Communication 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
English Conversation 

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
From Listening to Speaking English 

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Presentations and Public Speaking in English 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
Learning English Through Cultures 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Creating English Short Films 

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
Study Skills in English for Higher Studies 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Reading to Write in English 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
English Communication for Business 

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
English in the Workplace 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
English for Travelers 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
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890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 2((2)-0-4) 
Writing for Job Application 

890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
English for Job Interview 

890-050 แปลสิกูเกิล 2((2)-0-4) 
Google Translate Me 

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
English Twenty-Four/Seven 

890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4) 
English for Digital Literacy 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 2((2)-0-4) 
Winning English Test for Employment 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
Winning English Test for Higher Studies 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Japanese 

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Japanese Conversation in Daily Life 

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
Japanese Conversation in the Workplace 

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Chinese 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4 
Chinese Conversation in Daily Life 

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
Chinese Conversation in the Workplace 

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Malay 

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Malay Conversation in Daily Life 

891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
Malay Conversation for Tourism  

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
Basic Korean 
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891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Korean Conversation in Daily Life 

891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
Korean Conversation in the Workplace 

891-050  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
Basic German 

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิด
สอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ านวน 4 หน่วยกิต โดยเลือกรายวิชาจากกลุ่ม
ภาษาและการสื่อสารและ/หรือรายวิชาต่อไปนี้ 

001-131  สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4) 
Healthy Body and Mind 

190-404  ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 
Natural Therapy 

315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 
Introduction to Intellectual Property 

332-100  กุญแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4) 
Key to Nature  

336-214  กินดีชีวิตดี 2((2)-0-4) 
Smart Eating and Being Healthy 

336-215  ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ  2((2)-0-4) 
Safety Life from Toxic Substances 

336-216  ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4) 
Drug and Health 

340-103  วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต 2((2)-0-4) 
Applied Science for Life 

340-151  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Science and Technology in Daily Life 

348-103  การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 2((2)-0-4) 
Applied nanotechnology 

874-192  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
 ประจ าวัน 

  Law relating to Occupations and Everyday Life 
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874-193  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวน 2((2)-0-4) 
การยุติธรรม 
General Principles of Law and Judicial Process 

874-194  ภาษีอากรกับชีวิต  2((2)-0-4) 
Taxation and Life 

874-195  สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 
Human Rights and Citizenship 

895-040  จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4) 
Psychology of Love 

895-041  ปรัชญาจริยะ  2((2)-0-4) 
Ethical Philosophy 

895-042  ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21   2((2)-0-4) 
Art of communication in Thai language in the 21st century 

895-043  การใช้ภาษาไทย  2((2)-0-4) 
Thai Usage 

895-044  ภาษาไทยร่วมสมัย  2((2)-0-4) 
Contemporary Thai Language 

895-045  ทักษะการสื่อสาร  2((2)-0-4) 
Communication Skills 

895-046  ความคิดและการสื่อสาร  2((2)-0-4) 
Thoughts and Communication 

895-047  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 2((2)-0-4) 
History in Movies 

895-048  การวาดเส้นและระบายสี  2((2)-0-4) 
Drawing and Painting 

895-049  ศิลปะกับความสุข  2((2)-0-4) 
Art for Happiness 

895-050  ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
Arts in Multicultural Society 

895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  2((2)-0-4) 
Contemporary Arts and Culture 

895-052  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2((2)-0-4) 
Creative Tourism 

895-053  การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา  2((2)-0-4) 
Volunteer tourism 
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895-054  การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 2((2)-0-4) 
Learning through Backpacking Trips 

895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก 2((2)-0-4) 
World Heritage Journey 

895-056  สงขลาศึกษา 2((2)-0-4) 
Songkhla Studies 

895-057  ดนตรีไทย 2((2)-0-4) 
Thai Classical Music 

895-058  สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
Thai Music Art 

895-059  ดนตรีตะวันตก 2((2)-0-4) 
Western Music 

895-060  การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4) 
Physical Education and Recreation 

895-061  ฟิตและเฟิร์ม 2((2)-0-4) 
Fit and Firm 

895-062  ลดเวลานั่งเพ่ิมเวลายืน 2((2)-0-4) 
Active Lifestyle 

895-063  อ้วนได้ก็ผอมได้ 2((2)-0-4) 
Fat to Fit 

895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
Wisdom of Living 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   85 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    25 หน่วยกิต 

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

322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ  3((3)-0-6) 
  Mathematics and Statistics 

324-101   เคมีทั่วไป 1  3((3)-0-6) 
  General Chemistry I 

324-102   เคมีทั่วไป 2  3((3)-0-6) 
  General Chemistry II 

325-101   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory I 
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325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
General Chemistry Laboratory II 

330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 
Principles of Biology I 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
Principles of Biology Laboratory I 

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน  3((3)-0-6) 
Fundamental Physics  

332-109 ฟิสิกส์ประยุกต์ส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3((2)-2-5) 
Applied Physics in Physical Science 

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1(0-3-0) 
Fundamental Physics Laboratory 

2) กลุ่มวิชาบังคับ
2.1) แผนการศึกษาปกติ            52 หน่วยกิต 

     2.2) แผนสหกิจศึกษา            56 หน่วยกิต 
โมดูล 
324-240 เทคนิคและเครื่องมือส าหรับคุณภาพและ 9((7)-6-14) 

 ปริมาณวิเคราะห์ 
Techniques and Instrumental for Qualitative 
and Quantitative Analysis 

324-350 การจัดการและระบบประกันคุณภาพ  8((7)-2-15) 
 ของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม 
 Management and Quality Assurance System 
 of Laboratory and Industry 

รายวิชา  
324-211 เคมีอนินทรีย์ 1 2((2)-0-4) 

        Inorganic Chemistry I 
324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2((2)-0-4) 

Physical Chemistry I 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3((3)-0-6) 

Physical Chemistry II 
324-231 เคมีอินทรีย์ 1 3((3)-0-6) 

Organic Chemistry I 
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324-232 เคมีอินทรีย์ 2 3((3)-0-6) 
Organic Chemistry II 

324-311 เคมีอนินทรีย์ 2 3((3)-0-6) 
Inorganic Chemistry II 

324-321 เคมีควอนตัมและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกุล 3((3)-0-6) 
Quantum Chemistry and Molecular Spectroscopy 

324-331  สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ 2((2)-0-4) 
Organic Spectroscopy 

324-354 เคมีสิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4) 
 Environmental Chemistry 

324-381 สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1) 
Seminar in Chemistry  

325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
Organic Chemistry Laboratory 

325-311 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1(0-3-0) 
Inorganic Chemistry Laboratory  

325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส ์ 1(0-3-0) 
 Physical Chemistry Laboratory 

325-399 การฝึกงานทางเคมี (ส าหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ)      1(0-6-0) 
 Chemistry Job Training 

325-491 โครงงานทางเคมี 1 (ส าหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ)     3(0-9-0)  
 Project in Chemistry I 

325-493  สหกิจศึกษา 1 (ส าหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา)  8(0-40-0) 
 Cooperative Education I 

328-204  หลักการทางชีวเคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 4((3)-3-6) 
 Principles of Biochemistry for Science Students 

3) กลุ่มวิชาเลือก
3.1) แผนการศึกษาปกติ 8  หน่วยกิต 
3.2) แผนสหกิจศึกษา      4  หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเคมีรหัส 324 ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต (ส าหรับ
นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาปกติ) หรือ 4 หน่วยกิต (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนสหกิจศึกษา) หากต้องการ
เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาอ่ืนหรือคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าว 
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324-314 โครงสร้างและการตรวจสอบเบื้องต้นของวัสดุอนินทรีย์ 2((2)-0-4) 
Structures and Basic Characterizations of Inorganic Materials 

324-315 วิธีการเชิงฟิสิกส์และเครื่องมือในเคมีอนินทรีย์ 2((2)-0-4) 
 Physical Methods and Instruments in Inorganic Chemistry 

324-316 สารอนินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 2((2)-0-4) 
Inorganic Chemicals and Their Uses  

324-317 เคมีซุปราโมเลกุลเบื้องต้น                                        2((2)-0-4) 
Introduction to Supramolecular Chemistry 

324-318 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด 2((2)-0-4) 
Complexes and Inorganic Solids for Clean Technology 

324-324 ผลึกศาสตร์เคมีและการประยุกต์ใช้หา 2((2)-0-4) 
โครงสร้างสาร 3 มิติ 
Chemical Crystallography and Application for Three 
Dimensional Structure 

324-325 การเขียนโปรแกรมส าหรับนักเคมี 2((2)-0-4) 
Programming for Chemists 

324-326 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2((2)-0-4) 
Special Topics in Physical Chemistry I 

324-327 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2                                2((2)-0-4) 
Special Topics in Physical Chemistry II 

324-332 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ 2((2)-0-4) 
Organic Reaction Mechanisms 

324-333 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2((2)-0-4) 
Natural Products 

324-334 เคมีอินทรียสังเคราะห์ 2((2)-0-4) 
 Organic Synthesis 

324-335 วัสดุนาโนอินทรีย์ 2((2-0-4) 
Organic Nanomaterials 

324-336 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2((2)-0-4) 
Special Topics in Organic Chemistry  

324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง 2((2)-0-4) 
Advanced Instrumental Analysis 

324-342 การวิเคราะห์สารอินทรีย์ปนเปื้อนปริมาณน้อยในอาหาร 2((2)-0-4) 
และสิ่งแวดล้อม 
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Analysis of Trace Organic Contaminants in Food and Environment 
324-343 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1 2((2)-0-4) 

Special Topics in Analytical Chemistry I 
324-344 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2 2((2)-0-4) 

Special Topics in Analytical Chemistry II 
324-351 พลังงานทางเลือกจากชีวมวล 2((2)-0-4) 

Alternative Energy from Biomass 
324-352 หลักการเบื้องต้นส าหรับ MATLAB 2((2)-0-4) 

Introduction to MATLAB 
324-353 หลักการกัดกร่อน 2((2)-0-4) 

        Principles of Corrosion 
324-355 หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์ 2((2)-0-4) 

  Special Topics in Applied Chemistry 
325-301 เทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น 1(0-3-0) 

Basic Glass Blowing Technique 
325-492 โครงงานทางเคมี 2  3(0-9-0) 

Project in Chemistry II 
325-494 สหกิจศึกษา 2 (ส าหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา)* 8(0-40-0) 

Cooperative Education II 

* ส าหรับนักศึกษาทีล่งวิชา 325-493 สหกิจศึกษา 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 แล้ว และประสงค์จะปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาต่อเนื่องในภาคการศึกษาที่ 2 

เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดรายวิชาอ่ืนที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีประโยชน์ให้เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้านเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ

มหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาไม่ซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหารายวิชาที่
เรียนมาแล้ว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 324-101 โดยมี

ความหมายดังนี้ 
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสภาควิชา/สาขาวิชา 

ส าหรับภาควิชาเคมีมี 2 หมายเลขคือ 324 เป็นประเภทวิชาบรรยาย และ 325 เป็นประเภทวิชาปฏิบัติการ 
เลขรหัส ตัวที่ 4 หมายถึง  ชั้นปี 
เลขรหัส ตัวที่ 5 หมายถึง  ประเภทวิชาหรือแขนงวิชาในสาขาเคมีซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 

0 ส าหรับประเภทวิชาเคมีทั่วไป 
1 ส าหรับประเภทวิชาเคมีอนินทรีย์ 
2 ส าหรับประเภทวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
3 ส าหรับประเภทวิชาเคมีอินทรีย์ 
4 ส าหรับประเภทวิชาเคมีวิเคราะห์ 
5-7 ส าหรับประเภทวิชาเคมีประยุกต์ 
8 ส าหรับประเภทวิชาสัมมนา 
9 ส าหรับประเภทวิชาวิจัยและฝึกงาน 

เลขรหัส ตัวที่ 6 ก าหนดไว้ดังนี้ 
0      โมดูล 
1-9   ล าดับวิชาในแต่ละประเภทวิชาหรือแขนงวิชา 

รหัสของภาควิชาอื่น  แสดงโดยเลขรหัส  3  ตัวแรก ดังนี้ 
001 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
061 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา   
142 วิทยาลัยนานาชาติ 
190 คณะการแพทย์แผนไทย 
315 คณะวิทยาศาสตร์ 
322  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
328 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
330 ภาควิชาชีววิทยา (วิชาบรรยาย) คณะวิทยาศาสตร์ 
331 ภาควิชาชีววิทยา (วิชาปฏิบัตกิาร) คณะวิทยาศาสตร์ 
332 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
336 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
340 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์ 
345 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
348 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ 
388 คณะแพทยศาสตร์ 
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472 ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
874 คณะนิติศาสตร์ 
890, 891 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
895 ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
950 สถาบันสันติศึกษา 

ความหมายของหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก(Active learning) ให้ระบุ
การเขียนหน่วยกิตเป็น n((x)-y-z) โดยมีความหมายดังนี้ 

n   หมายถึงจ านวนหน่วยกิตรวม 
(x)  หมายถึงจ านวนหน่วยกิตที่มีจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(Active learning) 
y   หมายถึงจ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
z   หมายถึงจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎีให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็น n(x-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 
n   หมายถึงจ านวนหน่วยกิตรวม 
x   หมายถึงจ านวนหน่วยกิตที่จัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎี 
y   หมายถึงจ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
z   หมายถึงจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ
จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และ
ในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ 

   1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite) หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการ
ประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่งการที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย
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การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบ
กันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดย
สลับชื่อกัน 

แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
330-101   หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1(0-3-0) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ)     3((x)-y-z) 

รวม 18(x-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-106    คณิตศาสตร์และสถิติ 3((3)-0-6) 
324-102 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
332-109    ฟิสิกส์ประยุกต์ส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ)     6((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)    2((x)-y-z) 

รวม 18(x-y-z) 
หมายเหตุ นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคณะหรือ
มหาวิทยาลัย 
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ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

324-211   เคมีอนินทรีย์ 1 2((2)-0-4) 
324-221   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2((2)-0-4) 
324-231   เคมีอินทรีย์ 1 3((3)-0-6) 

     328-204 หลักการทางชีวเคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 4((3)-3-6) 
xxx-xxx    รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ) 6((x)-y-z)  

      xxx-xxx    รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)   2((x)-y-z) 
รวม      19(x-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

324-222   เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3((3)-0-6) 
324-232   เคมีอินทรีย์ 2 3((3)-0-6) 
324-240   เทคนิคและเครื่องมือส าหรับคุณภาพ 9((7)-6-14) 

  และปริมาณวิเคราะห์ 
325-231  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 

      xxx-xxx   รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ) 3((x)-y-z) 
รวม      19(x-y-z) 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
324-311  เคมีอนินทรีย์ 2 3((3)-0-6) 
324-331  สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ 2((2)-0-4) 
324-350  การจัดการและระบบประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 8((7)-2-15) 

 และโรงงานอุตสาหกรรม 
325-321  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
xxx-xxx   รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ)  2((x)-y-z) 

      xxx-xxx   รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)    2((x)-y-z) 
รวม     18(x-y-z) 
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แผนการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
324-321   เคมีควอนตัมและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกุล 3((3)-0-6) 
325-311   ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1(0-3-0) 
325-399   การฝึกงานทางเคมี 1(0-6-0) 
324-354   เคมีสิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4) 
324-3xx   กลุ่มวิชาเลือก 4(x-y-z) 
xxx-xxx    รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ)  4((x)-y-z) 

รวม  15(x-y-z) 
แผนสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
324-321    เคมีควอนตัมและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกุล 3((3)-0-6) 
324-381    สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1) 
325-311    ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1(0-3-0) 
324-354    เคมีสิ่งแวดล้อม   2((2)-0-4) 
324-3xx    กลุ่มวิชาเลือก 4(x-y-z) 
xxx-xxx     รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)   4((x)-y-z) 

รวม      15(x-y-z) 
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนสหกิจศึกษาในปทีี่ 4 ตอ้งเข้า โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา 
จ านวน 30 ชั่วโมง เพิ่มเติมจากการลงทะเบียนปกติ  

ปีที่ 4 
แผนการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
324-381   สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1) 
325-491   โครงงานทางเคมี 1 3(0-9-0) 
324-3xx   กลุ่มวิชาเลือก 4(x-y-z) 

รวม 8(x-y-z) 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxx-xxx    วิชาเลือกเสรี 6(x-y-z) 

รวม 6(x-y-z) 
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แผนสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
325-493    สหกิจศึกษา 8(0-40-0) 

รวม 8(0-40-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxx-xxx    วิชาเลือกเสรี 6(x-y-z) 

รวม 6(x-y-z) 

3.1.4  ค าอธิบายรายวิชา 

001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน      2((2)-0-4) 
The King’s Philosophy andSustainable Development 
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น 
และระดับประเทศ  

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of 
sufficiency; work principles, understanding and development of the King’s philosophy and  
sustainable development; an analysis of application of the King’s philosophy in the area of 
interest including individual, business or community sectors in local and national level

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ      1((1)-0-2)  
Idea to Entrepreneurship 
การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

การจัดท าแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; 

survey for business opportunity analysis; using business models with modern business tools 

001-131  สุขภาวะกายและจิต        2((2)-0-4) 
Healthy  Body  and  Mind 
สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศิลปะ

กับการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม  
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Holistic health; physical and mental health care; strengthening  emotional 
quotient; art and the holistic health promotion 

061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย        1((1)-0-2) 
Aesthetics of Thai Dance 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย    เพลงประกอบการ

แสดงนาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 
General knowledge about Thai dance;  costumes for Thai dance;  songs for Thai 

dance;  basic Thai dance movements;   Thai dance performances 

142-111  ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ        2((2)-0-4) 
English Booster 
เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ประเภทของค า การประสม

ค า หลักการออกเสียงและการออกเสียงสูงต่ า เทคนิคการอ่านและการฟัง การท าความเข้าใจประเด็นหลักและการ
หาข้อมูลรายละเอียด บทสนทนาอย่างง่าย การสร้างประโยคค าถาม การตอบค าถาม ประโยคที่สามารถน าไปใช้
งานได้และส านวนต่าง การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักพ้ืนฐาน โครงสร้างประโยคอย่างง่าย การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ การใช้ค าเชื่อมอย่างง่าย วงศ์ค าศัพท์ในหลากหลายหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

Self-learning techniques; fundamental grammar; part of speech; spelling; 
pronunciation and intonation; reading and listening techniques; understanding the main idea 
and identifying specific information; basic conversation; making questions; answering questions; 
functional language and idioms; basic English writing; simple sentence structure; punctuation; 
capitalization; using simple conjunctions; vocabulary related to daily life 

142-112  อังกฤษออนแอร์        2((2)-0-4) 
English On Air 
ภาษาอังกฤษออนแอร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนาทักษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน 

โดยเน้นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป การฟังเพ่ือน าไปใช้ในการพูด การอภิปราย การขยายความ 
การจดบันทึก การจับใจความส าคัญ การสรุปข้อมูลจากการฟัง การฟังเพ่ือฝึกตีความ การพูดเชิงเล่าเรื่องและ
อธิบาย การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าแนะน า การบรรยายผู้คน สถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ การ
พูดในที่สาธารณะ กลยุทธ์การอ่าน การอ่านคร่าวๆ เพื่อจับใจความส าคัญ การอ่านผ่านๆ เพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การ
คาดเดาความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุปจากงานเขียน การอ่านเพ่ือการเขียน การเขียนย่อหน้าและ
เรียงความให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง การเขียนสรุปความและการถอดความ 
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English for communication; all-skills development: listening, speaking ,reading 
and writing, emphasizing on the necessary skills for higher education; listening tasks as a basis of 
speaking; discussion and extension; note-taking; identifying main points and summarizing 
information from listening texts; listening for inferences; narrative and explanatory speaking: 
giving opinions, suggestions and advices, describing people, places and activities; public 
speaking; reading strategies: skimming for main ideas, scanning for specific information, guessing 
meaning from context, making inferences from written texts, reading for writing; writing well-
constructed paragraphs and compositions, summarizing, paraphrasing information 

142-115  ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ    1((1)-0-2) 
English for Basic IT 
องค์ความรู้ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและการด าเนินการ
ออนไลน์ต่าง ๆ สื่อประสม สื่อสังคมส าหรับธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆ 

English vocabulary; functional language and jargons related to information 
technology industry:  computer, hardware and software, website, internet and online 
transactions, multimedia, enterprise social media, e-commerce, etc 

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 1((1)-0-2) 
English Pronunciation 
การออกเสียงภาษาอังกฤษ ท านองเสียง การเน้นเสียง ส าเนียงภาษาอังกฤษ 
English pronunciation and articulation; intonation; stress; different accents 

of English 

142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
Paper Craft 
การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ 
Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว       1((1)-0-2) 
Sculpture 
การสร้างงานปั้นโดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุ่น เรียนรู้การใช้

วัสดุและเครื่องมือต่างๆ ในงานปั้นอย่างปลอดภัย การชื่นชมและวิจารณ์งานปั้นผ่านการอ่านและการอภิปราย การ
พิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ความรู้พ้ืนฐานด้านงานปั้นเพื่อต่อยอด
ต่อไป  
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Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; 
Learning how to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and 
Criticizing sculpture works through reading and discussion; Examining geometric, abstract and 
organic forms. Fundamentals of sculpture program 

142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้        1((1)-0-2) 
Everyone Can Draw 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาด การฝึกทักษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพ้ืนฐาน กางลงแสงเงา 

การวาดรูปร่างมนุษย์ 
Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and 

shadow; human figures 

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี       1((1)-0-2) 
The Sound of Musics 
การศึกษาประวัติศาสตร์,ลักษณะ,องค์ประกอบ,ผู้ประพันธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการพัฒนา

ทักษะการฟังดนตรีตะวันตกและตะวันออก  
Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical 

styles, musical elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop 
music perception skills and representative musical compositions 

142-139 ท่องโลกศิลปะ  1((1)-0-2) 
Through The World of Art 
ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
Art of Visual art, medium and technique in art creation 

142-211  อังกฤษกันทุกวัน        2((2)-0-4) 
English Everyday 
ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษแบบทั่วไป การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือน าไปใช้ในการเรียน การฟังเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ การอภิปราย
และการน าเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การเขียนเชิงวิชาการ
และการเขียนในชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life General English; all-skills improvement: listening, speaking, 
reading and writing for different situations in daily life; conversation in English; vocabulary for 
different situations; academic English to apply in classrooms; listening for academic purposes; 
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discussion and presentation in English; reading in English from different sources; academic 
writing and writing English in daily life 

142-212  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล     2((1)-2-3) 
English for Personality Development 
การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ จากศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น การพัฒนา

บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โลกและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น การ
เรียนรู้ภาษาผ่านเนื้อหาและการเรียนรู้เนื้อหาผ่านภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาความเป็น
ปัจเจกบุคคลควบคู่กันไป 

Content-obligatory language and content-compatible language from a variety of 
topics such as personality development, morality, ethics, Earth and environment, cultures, 
interpersonal skills, etc.; learning language through content and vice versa in order to develop 
language skills and each individual personality simultaneously 

142-214  ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง      1((1)-0-2) 
Media Language and Art of Storytelling 
ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะส าหรับการท างานในอุตสหกรรมการผลิตสื่อ เช่น การเขียนข่าว 

การโฆษณา สื่อวิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์  การแสดง เป็นต้น ศาสตร์และศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง การ
เล่าเรื่องให้มีประสิทธิภาพ จับใจผู้ฟังและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

English language, expressions and specific vocabulary for media production 
industry such as news writing, advertising, radio broadcasting and television, public relation, 
plays and performances, etc. ; science and art of storytelling:  effective storytelling to gain 
audience’s interest and to reach target group 

142-234 โลกสวย         1((1)-0-2) 
Life is Beautiful 
การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลังของ

ทัศนคติบวก การเรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรีย์ด้านต่าง ๆ 
พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลายความตึง
เครียดด้วยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบันดาลใจ การสร้างก าลังใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  

Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of 
positive attitude; feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other 
aesthetic creations; getting to know yourself and others through expressive art; stress release 
and relaxation through different types of arts; searching for inspiration and spirit; peaceful co-
existence 
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142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า        1((1)-0-2) 
           The Designers and Their Black Attires 
  วิวัฒนาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การ
ออกแบบกับวิถีชีวิตประจ าวัน 
  Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to 
daily basis 
 

190-404  ธรรมชาติบ าบัด         2((2)-0-4) 
  Natural Therapy 
  ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบัด การใช้หลักและวิธีทางธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบัดโรค การรักษาโรคโดยการใช้
ความร้อน ความเย็น แสงแดด เครื่องหอม เครื่องดื่มสมุนไพร การอบ การประคบ และการออกก าลังกาย การฝึก
สมาธิและจิตบ าบัด การส่งเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต สิ่งแวดล้อม และศาสนากับการด ารงชีวิต การด ารงชีวิตอย่าง
เข้าใจและใส่ใจ เพ่ือให้เกิดสมดุลกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
สังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
  Definition and concept of natural therapy; use of principle and methods of 
natural therapy for understanding and appreciating oneself and others in health promotion and 
cure; use of coldness, hotness, sun light, aroma, herbal drink, sauna, compression, exercise, 
meditation, and psychotherapy based on concept of nature cure; promotion of mental health, 
vital energy, environment, and religion and life living; and living harmoniously with nature, 
environment, belief, and culture of society as well as strengthening the civic value of society 
 

315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา     2((2)-0-4) 
  Introduction to Intellectual Property 
  กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และอุตสาหกรรม 

 Creation, protection and utilization of intellectual property; organizations 
responsible for intellectual property in the country and overseas; role for intellectual property 
in economic, socio and industrial developments 

 

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์        1((1)-0-2) 
           Benefit of Mankinds 
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
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  The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, 
work principles,understanding and developmentof King’s philosophy for the benefits of 
mankind  
 

315-201   ชีวิตแห่งอนาคต        2((2)-0-4) 
 Life in the Future  

  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงาน
สะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
  Climate change in the future;biotechnology and nanotechnology; clean 
energy;information technology for living in the future; artificial intelligence 
 

315-202  การคิดกับการใช้เหตุผล       2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 

  นิยามและความส าคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลัก
เหตุผล การให้เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
  The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; 
types of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 

322-100  ค านวณศิลป์        2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 

  คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ยค่ารายปี การ
รวบรวมและจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการน าเสนอ 
  Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; 
annuity; collection and management data; introduction to data analysis and presentation 
 

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

 Prerequisite : - 
 ฟังก์ชันและกราฟ  ระบบพิกัดเชิงขั้ว  ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์ 

ปริพันธ์และการประยุกต์ 
  Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives 
and applications; integrals and applications 
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322-106  คณิตศาสตร์และสถิติ       3((3)-0-6) 
Mathematics and Statistics 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-101 
Prerequisite : 322-101 
อนุกรมอนันต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์ แนวคิดพ้ืนฐานของสถิติและการประยุกต์ใช้ ข้อมูลและการ
จ าแนกข้อมูล การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ย 
ตัวอย่าง การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several 
variables; partial derivatives and applications; differential equations; basic concepts of statistics 
and applications; data and data classification; numerical summaries and graphs; probability; 
normal distribution; distribution of sample means; estimation and hypothesis testing for means; 
one-way analysis of variance; statistical software for data analysis 

324-101  เคมีทั่วไป 1  3((3)-0-6) 
General Chemistry I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอสัณฐาน 

แก๊ส สารละลายและสมบัติของสารละลาย ของเหลวและคอลลอยด์ สมดุลเคมี กรด-เบส 
Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical 

bonding; solids and amorphous solids; gases; solutions and their properties; liquids and colloids; 
chemical equilibria; acid-base 

324-102  เคมีทั่วไป 2                                     3((3)-0-6) 
General Chemistry II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101  
Prerequisite : 324-101 
อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคม ีสมดุลกรด-เบสในน้ า สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน 

ธาตุแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 
Thermodynamics; chemical kinetics; aqueous acid-base equilibria; solubility and 

complexation equilibria; transition elements and coordination compounds; electrochemistry; 
organic chemistry 
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324-211 เคมีอนินทรีย์ 1        2((2)-0-4) 
Inorganic Chemistry I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
สมบัติตามตารางธาตุสมบัติทางเคมีและโครงสร้างอิเล็กตรอนของธาตุแทรนซิชัน แรงเคมี โครงสร้าง

ผลึก ของแข็งอนินทรีย์ 
Chemical periodicity; Chemical properties and electronic structure of transition 

elements;chemical forces; crystal structures; inorganic solids 

324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1        2((2)-0-4) 
Physical Chemistry I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 
Prerequisite : 324-102  
แก๊สจริง อุณหพลศาสตร์ ระบบที่มีหลายองค์ประกอบ และสมดุลเคมีวัฏภาค สมดุลของระบบ

บริสุทธิ์ สารละลายที่ไม่ใช่ตัวน าไฟฟ้า วัฏภาคสมดุลของสารละลาย 
Real gas; thermodynamics; systems of variable compositions and chemical 

equilibrium; phase equilibria of a pure system; solutions of non-electrolytes; phase equilibria of 
solutions 

324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2        3((3)-0-6) 
Physical Chemistry II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : -  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยา เคมีคอลลอยด์ 

เคมีพ้ืนผิว ไฟฟ้าเคมี 
Rate of reactions and factors affecting reaction rates; mechanism of reactions; 

colloidal chemistry; surface chemistry; electrochemistry 

324-231 เคมีอินทรีย์ 1         3((3)-0-6) 
Organic Chemistry I  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
โครงสร้างและพันธะของสารประกอบอินทรีย์ การจ าแนก การเรียกชื่อ และสมบัติของสารประกอบ

อินทรีย์   สเตอริโอเคมี กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาการแทนที่ของนิวคลีโอไฟล์ที่คาร์บอนท่ีอ่ิมตัว 
ปฏิกิริยาการขจัด ปฏิกิริยาการเติม การเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์  
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Structure and bonding of organic compounds; classification, nomenclature and 
properties of organic compounds; stereochemistry; organic reaction mechanisms; nucleophilic 
substitution at saturated carbon; elimination reaction; addition reaction; functional group 
interconversion of organic compounds 

324-232 เคมีอินทรีย์ 2         3((3)-0-6) 
Organic Chemistry II  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 324-231  
Prerequisite : 324-231 
ปฏิกิริยาของสารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบคอนจูเกต ปฏิกิริยาของสารประกอบ

แอโรมาติก ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก เคมีของสารชีวโมเลกุล 
Reactions of carbonyl compounds; reactions of conjugated compounds; reactions of 

aromatic compounds; pericyclic reactions; chemistry of biomolecules 

324-240     เทคนิคและเครื่องมือส าหรับคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์           9((7)-6-14) 
Techniques and Instrumental for Qualitative and Quantitative Analysis 
บทน าทางเคมีวิเคราะห์ สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด -เบส  การตกตะกอน การเกิดสารเชิงซ้อน 

ปฏิกิริยารีดอกซ์ การไทเทรตหาปริมาณสารและการประยุกต์  พื้นฐานการแยกสาร  ทฤษฎี หลักการ รายละเอียด 
ของเครื่องมือและการประยุกต์ วิธีวิเคราะห์ทางสเปกโทรโฟโตเมตรี เคมีไฟฟ้า แก๊สโครมาโทกราฟีและลิควิดโคร
มาโทกราฟีสมรรถนะสูง ปฏิบัติการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

Introduction to analytical chemistry; acid-base equilibria; precipitation; complex-
formation; redox reactions; titrations and applications; basic separation methods; 
instrumentation theories, principles, descriptions and applications; analytical methods based on 
spectrophotometry, electrochemistry, gas chromatography and high performance liquid 
chromatography; a laboratory course dealing with related analytical techniques; statistical data 
analysis 

324-311 เคมีอนินทรีย์ 2        3((3)-0-6) 
Inorganic Chemistry II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-211 
Prerequisite : 324-211 
สมมาตรของโมเลกุลและพอยต์กรุ๊ปสัญลักษณ์เทอม เคมีโคออร์ดิเนชันและสารประกอบเชิงซ้อน 

อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อน กลไกปฏิกิริยาสารประกอบออร์แกโนเมตัลลิกของธาตุแทรนซิชัน 
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 Molecular symmetry and point group; Term symbol; coordination chemistry and 
complex compounds; electronic spectra of coordination compounds; reaction mechanisms; 
organometallic compounds of transition elements  
 

324-314 โครงสร้างและการตรวจสอบเบื้องต้นของวัสดุอนินทรีย์   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 
 

324-315 วิธีการเชิงฟิสิกส์และเครื่องมือในเคมีอนินทรีย์      2((2)-0-4) 
 Physical Methods and Instruments in Inorganic Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-311 
 Prerequisite : 324-311 
 หลักการและการแปลผลข้อมูลทางเทคนิคสเปกโตรสโกปีของสารประกอบอนินทรีย์ เช่น ยูวี-วิสิเบลิ 
อินฟราเรด อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ เมิสบาวเออร์ เอกซเรย์โฟโตอิเล็กตรอน นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
และแมสสเปกโทรสโกปี 
 Principle and data interpretation in spectroscopic techniques for inorganic 
compounds eg. UV-visible, infrared, electron spin resonance, Mössbauer, X-ray photoelectron, 
nuclear magnetic resonance and mass spectroscopy 
 

324-316 สารอนินทรีย์และการประยุกต์ใช้      2((2)-0-4) 
 Inorganic Chemicals and their Uses  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-311 
 Prerequisite : 324-311 
 สารอนินทรีย์ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ จากการใช้ในชีวิตประจ าวันใกล้ตัวไปจนถึง
การใช้เฉพาะทาง 
 Utilization of inorganic chemicals in various ways ranging from common ones found 
in daily life to more advance usage in special application 
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324-317 เคมีซุปราโมเลกุลเบื้องต้น       2((2)-0-4) 
Introduction to Supramolecular Chemistry 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-232 และ 324-311 
Prerequisite : 324-232 and 324-311 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับเคมีซุปราโมเลกุล การจดจ าโมเลกุล การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล

โฮสต์-เกสต์ โฮสต์ส าหรับแคทไอออน แอนไอออน และโมเลกุลอินทรีย์ อันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลในระบบซุปรา
โมเลกุล กระบวนการประกอบได้เอง วิธีทางกายภาพส าหรับศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล การออกแบบ และ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงซุปราโมเลกุล 

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 

324-318 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด   2((2)-0-4) 
Complexes and Inorganic Solids for Clean Technology 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง เซลล์เชื้อเพลิง การเป็นพิษของตัวเร่ง กลไกการท างานคู่ เซลล์แสงอาทิตย์

แบบสีย้อม  การส่งผ่านอิเล็กตรอน  ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า 
Photocatalysts; fuel cells; catalytic poisoning; bifunctional mechanism; dye 

sensitized solar cell; electron transfer; efficiency of light-to-electrical energy conversion  

324-321 เคมีควอนตัมและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกุล     3((3)-0-6) 
Quantum Chemistry and Molecular Spectroscopy 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : -  
ทฤษฎีควอนตัมสมัยเก่า ทฤษฎีควอนตัมสมัยใหม่ พันธะเคมี สเปกโทรสโกปี  
Old quantum theory; modern quantum theory; chemical bonding; spectroscopy 

324-324  ผลึกศาสตร์เคมีและการประยุกต์ใช้หาโครงสร้างสาร 3 มิติ    2((2)-0-4) 
Chemical Crystallography and Application for Three Dimensional Structure  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102    
Prerequisite : 324-102 
สมบัติของรังสีเอกซ์ ผลึกและส่วนประกอบ เทคนิคการตกผลึก การจัดตัวของผลึก แลตทิซแบบ  

บราเวส์ สมมาตรทางผลึกศาสตร์ กลุ่มปริภูมิ แลตทิซแบบส่วนกลับ กฎของแบรกก์ ดรรชนีมิลเลอร์ การเลี้ยวเบน 
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ของรังสีเอกซ์ การใช้โปรแกรมสมัยใหม่ในการวิเคราะห์หาโครงสร้าง 3 มิติ  การประยุกต์ใช้ในการหาโครงสร้าง
สารชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบของแข็งผลึกเดี่ยว เช่น โมเลกุลของยา สารประกอบโคออร์ดิเนชัน สารโครงข่ายโลหะ -
อินทรีย์  และ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   การสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลผลึกนานาชาติ 
 X-rays and properties; crystals and composition; crystallization technique; crystal 
systems; Bravais lattices; crystal symmetry; space groups; reciprocal lattices; Bragg’s law; Miller 
indices; x-ray diffraction, data collection, the use of modern software for three dimension 
structure analysis, application in structure analysis in single crystal solid form such as drug  
molecules, coordination compounds, metal organic framework and natural products; 
international crystallographic database survey analysis 
 

324-325 การเขียนโปรแกรมส าหรับนักเคมี      2((2)-0-4) 
 Programming for Chemists 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101 และ 324-102 
 Prerequisite : 324-101 and 324-102  
 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเพ่ือรับสัญญาณจากอุปกรณ์รับรู้ สัญญาณและอุปกรณ์รับรู้ การประยุกต์
ทางเคมี  
 Programming basics for sensor signaling; signals and sensors; applications in 
chemistry 
 

324-326 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1      2((2)-0-4) 
 Special Topics in Physical Chemistry I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หัวข้อเรื่องทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 
 Topics of recent interest in physical chemistry 
 

324-327 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2      2((2)-0-4) 
 Special Topics in Physical Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หัวข้อเรื่องทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 
 Topics of recent interest in physical chemistry 
 

324-331 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์       2((2)-0-4)  
 Organic Spectroscopy 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
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Prerequisite : - 
หลักการของอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์และแมสสเปกโทรส

โกปี การวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์  
Principles of ultraviolet-visible, infrared, nuclear magnetic resonance and mass 

spectroscopy; structural determination of organic compounds 

324-332 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์        2((2)-0-4) 
Organic Reaction Mechanisms 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
หลักการเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ จลนพลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์ของปฏิกิริยาเคมี
อินทรีย์ สารมัธยันตร์อินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อสเตอริโอเคมีของปฏิกิริยาที่ส าคัญ 
Principles of writing organic reaction mechanisms; kinetics and thermodynamics of 

organic reactions; organic intermediates; factors affecting stereochemistry of important reactions 

324-333 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ        2((2)-0-4) 
Natural Products  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
การจ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี ฤทธิ์ทางชีวภาพ การสังเคราะห์

สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
       Classification of natural products; spectroscopic data; biological activities; synthesis 

of natural products; utilization of natural products 

324-334 เคมีอินทรียสังเคราะห์        2((2)-0-4) 
Organic Synthesis 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
หลักเกณฑ์และเทคนิคในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ วิธีการตัดทอนโมเลกุล ปฏิกิริยาที่ส าคัญในการ

สังเคราะห์สารอินทรีย์ การเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน หมู่ป้องกัน การควบคุมสเตอริโอเคมี การออกแบบและการ
สังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์อย่างง่าย 

Criteria and techniques in organic synthesis; disconnection approach; important 
reactions in organic synthesis; functional group interconversion; protecting groups; 
stereocontrol; design and synthesis of simple organic molecules  
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324-335 วัสดุนาโนอินทรีย์         2((2)-0-4) 
Organic Nanomaterials  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
หลักพ้ืนฐานของวัสดุนาโน การสร้างและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโน 

การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนอินทรีย์ 
Fundamental of nanomaterials; fabrication and characterization of nanostructures; 

applications of organic nanomaterials 

324-336 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์  2((2)-0-4) 
Special Topics in Organic Chemistry  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
หัวข้อเรื่องทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีอินทรีย์ 
Topics of current interest in organic chemistry 

324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง     2((2)-0-4) 
Advanced Instrumental Analysis 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-240 
Prerequisite : 324-240 
ประยุกตว์ิธีวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูงโดยสเปกโทรเมตรีแบบดูดกลืนและแบบเปล่ง  สเปกโทรเมตรีการ

เรืองแสงจากอะตอมและโมเลกุล  ไอออนซีเล็กทีฟอิเล็กโทรด  โวลแทมเมตรี ประยุกต์วิธีการทางเคมีไฟฟ้าส าหรับ
เซนเซอร์ทางเคมี หลักการโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้หลักการไหล และโครมาโทกราฟี  

Applications of advanced analytical methods based on absorption and emission 
spectrometry, atomic and molecular photoluminescence spectrometry, ion-selective electrode, 
voltammetry, applications of electrochemical method for chemical sensor, principles in flow 
based analytical techniques and chromatography

324-342 การวิเคราะห์สารอินทรีย์ปนเปื้อนปริมาณน้อยในอาหารและสิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4) 
Analysis of Trace Organic Contaminants in Food and Environment 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
การวิเคราะห์สารอินทรีย์ปริมาณน้อยในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม เทคนิคโครมาโทกราฟี            

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การประเมินผลวิเคราะห์ในเชิงสถิติ 
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Analysis of trace organic compounds in food and environmental samples, 
chromatographic technique, instrumental analysis, statistical evaluation of results 

324-343 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1  2((2)-0-4) 
Special Topics in Analytical Chemistry I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : -  
หัวข้อเรื่องทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีวิเคราะห์ 
Topics of recent interest in analytical chemistry 

324-344 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2 2((2)-0-4) 
Special Topics in Analytical Chemistry II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
หัวข้อเรื่องทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีวิเคราะห์  
Topics of recent interest in analytical chemistry 

324-350    การจัดการและระบบประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการและโรงงาน 
อุตสาหกรรม         8((7)-2-15) 
Management and Quality Assurance System of Laboratory and Industry 
วิธีที่ ถูกต้องในการเคลื่อนย้ายการเก็บการใช้และการท าลายสารเคมี  ความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ  การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการและอันตรายที่อาจเผชิญ
ในห้องปฏิบัติการ  การประเมินความเสี่ยงสารเคมี  พระราชบัญญัติความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี ระบบคุณภาพ
ส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ การประกันคุณภาพส าหรับการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการเคมี ระบบมาตร
วิทยาเบื้องต้นหลักการเบื้องต้นส าหรับการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธี การด าเนินการบริหารจัดการในโรงงาน การ
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทางเคมีบางประเภทในประเทศไทย การป้องกันและ
ควบคุมอันตรายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

Proper methods of transportation, storage, handling and disposal; laboratory safety; 
laboratory management; laboratory design; the management of laboratory waste and possible 
harm in laboratory; chemical risk assessment; chemical safety act; quality system in testing 
laboratory, quality assurance in chemical and testing laboratory; introduction to basic  
metrology; introduction to method validation; operation management in manufacturing sector; 
quality assurance follow ISO; some chemicals industries in Thailand; hazard prevention and 
control in occupational health and safety; standard and law on occupational health and safety 
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324-351   พลังงานทางเลือกจากชีวมวล       2((2)-0-4) 
Alternative Energy from Biomass 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
พลังงานทางเลือกประเภทต่างๆ โครงสร้างทางเคมี สมบัติและศักยภาพของชีวมวล กระบวนการ

และเทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล เทคนิคการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านพลังงานและเชื้อเพลิง 
จากชีวมวล ข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

Overview of alternative energy; chemical structure, properties and potential of 
biomass; processes and technologies of biomass conversion; analytical techniques related to 
the study on energy and fuels from biomass; information and current situation of biofuels and 
biochemicals industries 

324-352 หลักการเบื้องต้นส าหรับ MATLAB      2((2)-0-4) 
Introduction to MATLAB 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
พ้ืนฐานเบื้องต้นส าหรับ MATLAB  Image processing Graphical user interface (GUI) และการ

ประยุกต์ใช้ MATLAB 
Introduction of MATLAB; Image processing, Graphical user interface (GUI) and 

application of Matlab 

324-353 หลักการกัดกร่อน                                                             2((2)-0-4) 
Principles of Corrosion 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
หลักการทางเคมี ฟิสิกส์ และโลหะวิทยาต่อกระบวนการกัดกร่อน เทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์

ของการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี  การป้องกันการกัดกร่อนและการเลือกใช้วัสดุ  การป้องกันแบบคาโทดิก  พาสิเว
ชัน การยับยั้งการกัดกร่อนและการเคลือบป้องกัน 

Fundamental chemistry, physics and metallurgy underpinning corrosion process; 
thermodynamics and kinetics of electrochemical corrosion; corrosion protection and material 
selection; cathodic protection; passivation; corrosion inhibition and protective coating 

324-354 เคมีสิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4) 
Environmental Chemistry 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
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Prerequisite : - 
การประยุกต์ความรู้ทางเคมีกับปัญหาสภาวะแวดล้อม มลพิษทางอากาศ น้ า ดิน  พิษวิทยาทาง

สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน  การควบคุมและป้องกัน 
Applications of knowledge in chemistry to environmental problems; air, water and 

soil pollution; basic environmental toxicology; control and prevention 

324-355 หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์       2((2)-0-4) 
Special Topics in Applied Chemistry 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
Prerequisite : -  
หัวข้อเรื่องทันสมัยที่น่าสนใจทางเคมีประยุกต์ 
Topics of recent interest in applied chemistry 

324-381 สัมมนาทางเคมี        1(0-2-1) 
Seminar in Chemistry 
เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา ส าหรับแผนการศึกษาปกติ หรือไม่

น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา ส าหรับแผนสหกิจศึกษา 
Condition : Must enroll at least 6 semesters for normal course หรือ at least 5 

semesters for  cooperative education course 
นักศึกษาให้สัมมนาวิชาการทางเคมีในหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจุบัน หรือการค้นพบใหม่ ๆ โดย

ค้นคว้าจากวารสารเคมีหรือบทความวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องและน ามาอภิปรายในชั้นเรียนภายใต้การชี้แนะจาก
อาจารย์ 

Seminars given by students on chemistry topics of current interest or new findings 
from chemistry or scientific journals followed by further discussions in classroom under 
guidance from staff 

325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1       1(0-3-0) 
General Chemistry Laboratory I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101 หรือเรียนควบกัน 
Prerequisite : 324-101 or Concurrent 
เลขนัยส าคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ  การ

วิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การลดลง
ของจุดเยือกแข็ง สมดุลเคมี การวัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส 

Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper 
chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal structures of  
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metals and ionic compounds; freezing point depression; chemical equilibrium; pH 
measurement of acid-base solution 

325-102    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2       1(0-3-0) 
General Chemistry Laboratory II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือเรียนควบกัน 
Prerequisite : 324-102 or Concurrent 
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี เทอร์โมเคมี จลนพลศาสตร์เคมี การวิเคราะห์โดยปริมาตร การ

ไทเทรตแบบรีดอกซ์ บัฟเฟอร์และสารละลายที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส  การสังเคราะห์และวิเคราะห์
สารประกอบเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้า การทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ 

Chemical safety data sheet; thermochemistry; chemical kinetics; volumetric analysis; 
redox titration; buffers and solutions from hydrolysis reactions; synthesis and analysis of 
coordination compounds; electrochemistry; test of the functional groups of organic compounds 

325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์       1(0-3-0) 
Organic Chemistry Laboratory  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
เทคนิคการท าสารประกอบอินทรีย์ให้บริสุทธิ์ การแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การสังเคราะห์

สารประกอบอินทรีย์ เทคนิคพ้ืนฐานในการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน 
Purification techniques for organic compounds; isolation of natural products; 

synthesis of organic compounds; basic techniques for functional group analysis 

325-301 เทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น       1(0-3-0) 
Basic Glass Blowing Technique 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
องค์ประกอบทางเคมีของแก้ว สมบัติทางกายภาพบางประการของแก้ว ชนิดของแก้ว หลอดแก้ว  

อุปกรณ์ในการเป่าแก้ว เทคนิคเบื้องต้นในการเป่าแก้วส าหรับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การตัดและเชื่อมต่อ
หลอดแก้ว การท าหลอดทดลองและขวดก้นกลมขนาดเล็ก การท าข้อต่อสามทางรูปตัวทีและวาย 

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 
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325-311 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์       1(0-3-0) 
Inorganic Chemistry Laboratory 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-311 หรือเรียนควบกัน 
Prerequisite : 324-311 or Concurrent 
การสังเคราะห์และศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของสารอนินทรีย์โดยใช้เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปีและ

เครื่องมืออื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
Synthesis and characterization of inorganic compounds by spectroscopic techniques 

and other related instruments. 

325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์       1(0-3-0) 
Physical Chemistry Laboratory 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
การใช้เครื่องวัดการน าไฟฟ้า เครื่องโพลาริมิเตอร์ เครื่องวัดความหนืด เครื่องเทนซิโอมิเตอร์และส

เปกโทรมิเตอร์เพ่ือวัดสมบัติทางกายภาพและเคมีของสาร การหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาและเฟสไดอะแกรม 
การหาสมบัติทางอุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี เช่น ค่าความร้อนของปฏิกิริยา อันดับปฏิกิริยา ค่าคงที่
อัตรา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาและพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา 

Practical usage of conductivity meter, polarimeter, viscometer, tensiometer, and 
spectrometer for determination of physical and chemical properties of substances; 
determination of equilibrium constant of reaction and phrase diagram; determination of 
thermodynamic and kinetic parameters such as enthalpy of reaction, reaction order, rate 
constant, factor affecting reaction rate and activation energy of reaction 

325-399 การฝึกงานทางเคมี                                                                            1(0-6-0) 
Chemistry Job Training 
เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
Condition : Must enroll at least 5 semesters or 92 credits 
ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเคมีที่ภาควิชารับรองเป็นเวลา 3-

4 สัปดาห์และดูงานตามโรงงานอุตสาหกรรม 
Three to four weeks training in industry or department relating to chemistry 

approved by institution and industry tour 

325-491 โครงงานทางเคมี 1        3(0-9-0) 
Project in Chemistry I 
เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 
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Condition : Must enroll at least 6 semesters or 107 credits 
ฝึกท าวิจัยในสาขาเคมี 
Practice in chemistry research 

325-492 โครงงานทางเคมี 2 3(0-9-0) 
Project in Chemistry II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 325-491 หรือ 325-493 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 325-491 or 325-493 or Consent of the program  
ฝึกท าวิจัยในสาขาเคมี 
Practice in chemistry research 

325-493 สหกิจศึกษา 1                            8(0-40-0) 
Cooperative Education I 
เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิตและเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจ

ศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
Condition : Enrollment at least 107 credits and preparation course for cooperative 

educationat least 30 hours 
ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ  ศึกษาระบบการท างานจริงที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาเคมี  พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน อาจารย์
ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินการท างาน  น าเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์ 

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; presentation of work and complete report 

325-494 สหกิจศึกษา 2             8(0-40-0) 
Cooperative Education II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 325-493 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 325-493 or Consent of the program 
ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ  ศึกษาระบบการท างานจริงที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาเคมี  พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน อาจารย์
ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินการท างาน  น าเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์ 

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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328-204 หลักการทางชีวเคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์     4((3)-3-6) 
Principles of Biochemistry for Science Students 
โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล หลักการเบื้องต้นของชีวพลังงาน ปฎิกิริยาทาง

ชีวเคมีและกระบวนการของเอนไซม์ วิถีเมแทบอลิซึมหลักของสิ่งมีชีวิตและการควบคุม เมแทบอลิซึมของฮอร์โมน
และวิตามิน เทคนิคการปฏิบัติเบื้องต้นทางชีวเคมีและการประยุกต์ใช้เพ่ือศึกษาสารชีวโมเลกุล การประยุกต์
ความรู้ทางชีวเคมีในทางปฏิบัติ 

Structure and biological function of biomolecules; basic principles of bioenergetics; 
biochemical reaction and enzymatic processes; major metabolic pathways of living organisms 
and regulations; metabolisms of hormones and vitamins; basic practical biochemical techniques 
and applications for the study of biomolecules; practical application of biochemistry knowledge 

330-101  หลักชีววิทยา 1        3((3)-0-6) 
Principles of Biology I 
สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และเม

แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  
โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Characters of living organisms; classification of life; scientific method; chemistry 
of life; cell and metabolism; genetics; mechanisms of evolution; diversity of life; plant form and 
function; animal form and function; ecology and behavior  

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1      1(0-3-0) 
Principles of Biology Laboratory I 
การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ กระบวนการทางชีววิทยาของพืช กระบวนการทางชีววิทยา
ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Demonstrations and laboratory practices on microscope; cell structure; 
metabolism; genetics; diversity of life; plant and animal tissues; biological function of plant; 
biological function of animal; ecology and behavior 

332-100   กุญแจไขธรรมชาติ                      2((2)-0-4) 
Key to Nature 
ปรากฏการณ์รอบตัวเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การสาธิตและทดลอง

เสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดย่อย 
Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual 

demonstrations and experiments; science and technology; mini science project 
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332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน         3((3)-0-6) 
Fundamental Physics 
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์

ของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แสงและทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
Vector; forces and motions; work and energy; momentum; vibrations and waves; 

sound; fluid mechanics; heat and thermodynamics; electricity and magnetism; light and optics; 
modern physics 

333-101  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน        1(0-3-0) 
Fundamental Physics Laboratory  
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-101 หรือ รายวิชาเรียนร่วม : 332-101  
Co-requisite : 332-101 or Concurrent : 332-101 
การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สปริงและ

การสั่น คลื่นนิ่งในเส้นเชือก อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เกรตติง
เลี้ยวเบน 

Measurement and errors; graphs and equations; force equilibrium; projectile 
motion; spring and oscillation; standing waves in a string; electric devices and multimeter; direct 
current circuit; alternating current circuit; diffraction gratings 

332-109 ฟิสิกส์ประยุกต์ส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ     3((2)-2-5) 
Applied Physics in Physical Science 
รายวิชาบังคับก่อน 332-101 
Prerequisite : 332-101  
อิเล็กทรอนิกส์ แสงและทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การประยุกต์ใช้หลักการฟิสิกส์ 
Electronics; light and optics; nuclear physics; applications of physics principles 

336-214  กินดี ชีวิตดี         2((2)-0-4) 
Smart Eating and Being Healthy 
อาหารดี อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ าสะอาด กาออกก าลักาย

การพักผ่อน อาหารที่ควรเลี่ยง อาหารขยะ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์   
Good food,  five essential nutrients, healthy food, food supplements; clean 

water; exercise; rest; avoided food, junk food, alcoholic beverages 

336-215  ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ       2((2)-0-4) 
Safety Life from Toxic Substances 
สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจัดการกับสารพิษ สารพิษใกล้ตัว กล่องโฟมใส่อาหาร 
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น้ ายาลบค าผิด น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ น้ ายาถูพ้ืน สารเคมีก าจัดแมลง สารเสพติด บุหรี่ สุรา พืชมีพิษ สัตว์
มีพิษ มลพิษน้ าและอากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  Situations and problems of toxic substances; body interaction with toxic 
substances; common toxic substances, foam food containers, correction fluid, sanitizers, floor  
scourers, insecticides; drug and substance abuse, cigarette, alcohol; poisonous plant; poisonous 
and venomous animal; water and air pollution; electromagnetic wave 
 

336-216 ยาและสุขภาพ          2((2)-0-4) 
  Drug and Health  
  ยา ยาสามัญประจ าบ้าน ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาต้านการติดเชื้อ 
ยาแก้ปวดอักเสบ ยาท าแผล วัคซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ความผิดปกติด้าน
การนอน ปัญหาจากการใช้ยา การแพ้ยา ยาผิดแผน การคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and 
laxatives, antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti-inflammatory drug, wound  
 
antiseptics; vaccines; vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; 
problems of drug use; drug allergy; drug abuse; contraception; sexually transmitted diseases 
 

340- 103  วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต       2((2)-0-4) 
  Applied Science for Life 
  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ รู้ทันสารเคมีผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน 
จากฟอสซิลสู่เชื้อเพลิง รักษ์โลก รักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์พลังงานในอนาคต 
  Application of science in daily life; understanding of chemicals in daily lIfe 
products,  from fossils to fuels, save world save life and save environment and  nuclear; the 
future energy 
 

340-151  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน    2((2)-0-4) 
 Science and Technology in Daily Life 
 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ย่อโลกไว้ในมือด้วยการ

สื่อสารและโทรคมนาคม รู้ทันสภาพอากาศด้วยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจาก
ต้นยางสู่ผลิตภัณฑ์ยาง 
  Application of science and technology in daily life: bring the world into hand 
with communication and telecommunication, weather forecast with meteorology,  go 
everywhere with geographic information system and from rubber tree to rubber products 
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340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ      1((1)-0-2) 
The Aesthetic in Photography 
แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 

สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือ
การสื่อสาร 

Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental 
photography; aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; 
aesthetics in photography for communication 

345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล       2((2)-0-4) 
Digital Technology Literacy 
การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ

ปลอดภัย ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอม          
พิวติ้ง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

Learn and utilize current technology and future trends in a secure and 
understandable way; practice the applications needed to work;uses of cloud computing 
applications for work effectively 

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี        2((2)-0-4) 
Applied Nanotechnology 
ทรรศนคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์นาโน

เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอาหารและ
เกษตรกรรม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหรรมและการขนส่ง การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิศวกรรม การสืบคน้การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความตระหนัก
ความเป็นพิษทางนาโนเทคโนโลย ี

Nanotechnology perspectives; nanoscience and nanotechnology; nano-
applications for Health, pharmaceutical and medical; nano-applications for food and agriculture; 
nano-applications for production industrials and logistics; nano-applications for energy and 
environment; nano-applications for electronics, Information technology (IT) and engineering; 
exploration of applied nanotechnology and pitching for nanotechnology startup; nano-safety 
and awareness of nanotoxicology 
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388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์       1((1)-0-2) 
Health for All 
หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  

ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพ
ตามวัย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in 
simulated situation; common mental health problems,  warning signs, initial assessment and 
care; concepts of health and health promotion; first aid 

472-116  ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น      1((1)-0-2) 
Local Arts and Fabric 
เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซึ้งในงานศิลปะของท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อนความ

เป็นอยู่ภายในท้องถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนที่ในท้องถิ่นเพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยและเรียนรู้กับครูชุมชน 
Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of 

reflecting life of local people through visiting and exchanging knowledge with the community 
leaders  

472-117  สุขภาพดี ชีวีมีสุข       1((1)-0-2) 
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกก าลังกายและคงไว้ซึ่งความ

มีสุขภาพดี ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคัญของการ
กีฬาการออกก าลังกายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความส าคัญของการมีความสุข และ นิสัยการ
กินดีอยู่ดี 

Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and 
keeping healthy; the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and 
fitness improve relationships among individuals; a necessity to overall happiness and healthy 
eating habits  

874-192   กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน   2((2)-0-4) 
Law relating to Occupations and Everyday Life 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน  
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General principles of law and legal enforcement; laws relating to daily life; laws 
relating to occupations and business - labour law, business law, taxation law,  law on public 
health and medical liability, information and technology law, intellectual property law, 
environmental law, laws relating to ASEAN 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   2((2)-0-4) 
General Principles of Law and Judicial Process 
กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจ าวัน 

แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของกฎหมาย
ในฐานะที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจ าวัน  

Law and social justice; importance of justice administration in daily life; 
Concepts, principles and definition of the administration of civil justice, criminal justice and 
administrative justice; meaning of law as regulations of the society and the nation; relation 
between law and other relating disciplines; basic knowledge about general laws; the essential 
laws for daily life; the principle of Rechtsstaat ( legal state)  and the rule of law; alternative 
justice and problems which occur in the administration of justice in daily life 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต       2((2)-0-4) 
Taxation and Life 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรกับชีวิตประจ าวัน แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานการจัดเก็บภาษี

อากร ภาระภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือการ
ประกอบธุรกิจ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ 
การวางแผนภาษีอากรเพ่ือการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  

Relation between taxation and daily life, the basic concept and principles of 
taxation, natural persons, juristic persons, and other units tax burden relating to occupations 
and business -  personal income tax, corporate income tax, value added tax and specific 
business tax; tax planning for living with social responsibility 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง     2((2)-0-4) 
Human Rights and Citizenship 
แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโน

ทัศน์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  แนวคิดทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล ประเด็นปัญหา 



 69 

ทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว 

Concepts of human rights, and the evolution of human rights in international 
aspects and Thailand; the conceptions and laws relating to human rights; the developmental 
public policies that affect human rights; the concept of moral, ethical, and social responsibility 
of government personnel; behaving according to good governance; ethical issues in 
globalization, the impact of social; ethical and moral development, and the laws relating to 
such issues 

890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ        2((2)-0-4) 
Essential English 
โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเป็นสาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะพ้ืนฐาน

การฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ 
Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic 

skills in listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
Everyday English 
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความส าคัญและ

รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas 

and details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication 

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้       2((2)-0-4) 
English on the Go 
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือความเข้าใจ การสรุปความ

และการตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย 
English listening and reading on current topics for comprehension, summarization 

and interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and 
written communication in various contexts 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล       2((2)-0-4) 
English in the Digital World 
การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและ

อ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
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Listening and reading in English in the digital world; critically responding to 
listening and reading texts through speaking and writing 

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       2((2)-0-4) 
English for Academic Success 
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียน

เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding 

critically to academic texts through speaking and writing 

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Improving English Writing Skills 
การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเชื่อมประโยคและ

เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 
Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, 

sentence connectors and punctuation, coherence, and the writing process 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว        2((2)-0-4) 
Reading All Around 
การฝึกอ่านจากสื่อสิ่งที่พิมพ์ที่เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น สื่อจากป้ายประกาศ ใบปลิว 

แผ่นพับ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น การฝึกใช้เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น 
การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การท าความ 
เข้าใจกับจุดประสงค์ผู้เขียน เป็นต้น การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศัยหลักคิดจากสถานการณ์             
ในชีวิตจริง 

Practice reading different types of authentic materials e.g. notices, leaflets, 
brochures, advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc. in various contexts; using a 
variety of reading techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of unknown 
words, using background knowledge, working out a writer’s purpose etc.; improving critical 
reading based on real-life situations 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน        2((2)-0-4) 
Strategic Reading for Greater Comprehension 
เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ การอ่าน

เพ่ือหารายละเอียด การจับใจความส าคัญ และการจับใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพัฒนาอัตรา
ความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 
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Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to 
reading different types to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas from the 
hidden messages; techniques for improving reading speed and practicing reading from different 
types of reading materials 

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ     2((2)-0-4) 
Better Academic Texts Readers 
การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพ่ือความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนา

ทักษะการอ่านเชิงวิชาการ การเพิ่มพูนค าศัพท์ทางวิชาการและการสรุปย่อเนื้อหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ 
The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; 

developing academic reading skills; building academic vocabulary and making notes from 
academic texts 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง      2((2)-0-4) 
English Pronunciation through Songs 
การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย การเน้น

เสียงในระดับค า การโยงเสียง หน่วยเสียงที่เป็นปัญหาของคนไทย การเพ่ิมพูนวงศัพท์และส านวนภาษาใน
ภาษาอังกฤษ การฝึกและการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษ   
เป็นสื่อ 

Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word 
stress; linking sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, and 
expressions; practicing and improving listening skills and pronunciation through English songs 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง     2((2)-0-4) 
English Grammar for Real Life Communication 
การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ หน้าที่

ทางภาษาและความหมาย การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
Analysis of English grammatical structures in context; relationships between 

forms and functions as well as their meanings; application of what has been learned to 
communicate with emphasis on reading and writing skills 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ       2((2)-0-4) 
English Conversation 
การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการด าเนินบทสนทนาและหน้าที่ของภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน

การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในบริบททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การพัฒนา
ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
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Raising awareness of organizational features of conversation and functions of 
conversational English in everyday life; making small talk in English in different interactional 
contexts; developing essential English conversation skills for everyday social interaction    

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ        2((2)-0-4) 
From Listening to Speaking English 
การฟังและการพูดสั้น ๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการสื่อสาร

ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้พูดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ได้ฟัง 
Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and 

career settings, and communication in various situations by speakers with variety of English 
accents; responding orally to oral inputs 

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ    2((2)-0-4) 
Presentations and Public Speaking in English 
ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล การเตรียมและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในที่สาธารณะ 
Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, 

analyzing and synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public 
speaking 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม     2((2)-0-4) 
Learning English Through Cultures 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี แนวคิด ความเชื่อ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง 
ตามประเพณีท้ังของไทยและชาติต่าง ๆ 

Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and 
other cultures: customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ      2((2)-0-4) 
Creating English Short Films 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพัฒนาเค้าโครง

เรื่องและเค้าโครงตัวละคร การสื่อสารด้วยข้อความผ่านบทภาพยนตร์ 
Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development 

and character outline; communicating messages through film scripts 
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890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ    2((2)-0-4) 
Study Skills in English for Higher Studies 
กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเรื่องเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุป

บันทึกย่อข้อความจากการฟังบรรยาย ทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค าถาม การตอบ
ค าถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 

A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; 
note-taking from lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, responding to 
questions, expressing opinions; oral presentation techniques 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ      2((2)-0-4) 
Reading to Write in English 
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 
Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in 

response to the reading materials 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ      2((2)-0-4) 
English Communication for Business 
ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรอง 

การสนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค าศัพท์ที่ เหมาะสม
ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย 

Communication skills; spoken & written English in the business context; 
telephoning; verbal negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, appropriate 
terminology use for various business situations 

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน        2((2)-0-4) 
English in the Workplace 
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดสื่อสารในที่ท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การ

ต้อนรับแขก การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอข้อมูล การเขียนเชิงธุรกิจ และทักษะ
เพ่ือการสมัครงาน 

Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, 
writing, listening, and speaking in the business context: welcoming guests and visitors, 
telephoning and writing email, presenting information, business writing; and job application 
skills 
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890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว      2((2)-0-4)  
 English for Travelers 

  ภาษาและทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการเดินทาง การ
จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทักษะการเอาตัวรอดส าหรับนักท่องเที่ยว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมารยาทส าหรับ
นักท่องเที่ยว 
  Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; 
planning itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่   2((2)-0-4) 
  English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
  การโต้ตอบทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การสื่อสารด้วยการ
เขียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
  English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written 
communication through online social media 
 

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน      2((2)-0-4) 
  Writing for Job Application 
  ศัพท์และส านวนเพื่อการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน 
การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ 
  Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; 
filling out a job application form; writing a resume and a job application letter; online job 
application 
 

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน     2((2)-0-4) 
  English for Job Interview 
  ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ศัพท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การออก
เสียงระดับค าและระดับประโยค ทักษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและอีเมล์
ขอบคุณ 

Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; 
pronunciation at word and sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; 
thank you letter and e-mail 
 

890-050 แปลสิกเูกิล         2((2)-0-4) 
  Google Translate Me 
  ความหมายของการแปล หน้าที่ของภาษา ความส าคัญของการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎี
การแปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกับวัฒนธรรม การแปลเชิงเทคนิค 
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Definition of translation; language functions; the importance of translation, 
translators’ qualities; translation theories; types of translation; translation processes; translation 
and culture; technical translation 

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา        2((2)-0-4) 
English Twenty-Four/Seven 
การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อ

สังคมออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
การเลือกใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และการผลิตสื่อ
ภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the 
production of content to be published on social media; the analysis of content in English 
published on social media; the social media etiquette; the selection of creative and 
constructive online learning resources and the production of content in English that reflects 
social responsibility on social media 

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     2((2)-0-4) 
English for Digital Literacy 
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและ

ความหมายของสารในสื่อ หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จาก
การบูรณาการสารจากสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและ การสื่อสารด้วยทักษะการ
ฟัง พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษ 

The accessibility of information in different types of digital media; elements, 
meaning of messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating 
message; transferring information integrated from different types of digital media, the ability in 
producing content and communicating through listening, speaking, reading and writing in English 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน      2((2)-0-4)  
Winning English Test for Employment 
การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท าข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ท างาน การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
Revising and enhancing English knowledge and skills required for a professional 

English test; getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through 
practice 
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890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ     2((2)-0-4)  
Winning English Test for Higher Studies 
การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อ

การศึกษาต่อ การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English 

standardized test for study purposes; getting familiar with the test format; developing test-
taking strategies through practice 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น       2((2)-0-4) 
Basic Japanese 
ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ข้ันพ้ืนฐาน โครงสร้าง

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้น 
Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; 

basic Japanese structures; listening, speaking, reading, and writing skills 

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
Japanese Conversation in Daily Life 
ค าศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่น การ

แลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ก าหนด 
Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and 

speaking skills; exchanging information; expressing opinions on given topics 

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน       2((2)-0-4) 
Japanese Conversation in the Workplace 
ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในที่ท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน ทักษะการฟัง 

และการพูดในสถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมการท างานในองค์กรญี่ปุ่น 
Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work 

situations; listening and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in Japanese 
organizations   

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
Basic Chinese 
สัทอักษรจีน อักษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน

ภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
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Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic 
grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily 
communication; Chinese cultures in daily life 
 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
  Chinese Conversation in Daily Life 
  ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นใน
สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมจีนเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions 
in provided situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided 
situations 
 

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน      2((2)-0-4) 
  Chinese Conversation in the Workplace 
  การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
  Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and 
writing in provided situations; Chinese cultures in various situations 
 

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
  Basic Malay 
  ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายูเพื่อใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมที่สอดแทรกในสถานการณ์ท่ีก าหนด    
  Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, 
and writing Malay in everyday communication, Malay cultures in provided situations 
 

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
  Malay Conversation in Daily Life     
  ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นใน
สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม 
  Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions 
in provided situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 
 

891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว     2((2)-0-4) 
  Malay Conversation for Tourism 
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ทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่ก าหนด  ทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียน วัฒนธรรมมลายูที่สอดแทรกในบริบทการท่องเที่ยว 

Malay communication skills in provided situation about tourism industry; 
listening, speaking, reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
Basic Korean 
อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษา

เกาหลีเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; 

listening, speaking, reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in 
daily life 

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน     2((2)-0-4) 
Korean Conversation in Daily Life 
ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นใน

สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions in 

provided situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน      2((2)-0-4) 
Korean Conversation in the Workplace 
การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและ

เขียนในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and 

writing in provided situations; Korean cultures in various situations 

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
Basic German 
ศัพท์ ไวยากรณเยอรมันขั้นพ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การออกเสียงภาษาเยอรมัน 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน 
Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German 

pronunciation; basic German listening, speaking, reading, and writing skills 
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895-001 พลเมืองที่ดี         2((2)-0-4) 
Good Citizens 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม 

กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; 

liberty; equality; living together in a multicultural society 

895-020 ขิมไทย         1((1)-0-2) 
Thai Khim 
ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นด้วย  

ขิมไทย 
Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan 

or moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า        1((1)-0-2) 
Singing, Playing, Dancing 
เพลงพื้นบ้าน เพลงร้องและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบ้าน ร ากลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว เพลง

เต้นร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, KieoKhao 

Song, Ten, Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 

895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
Rhythm and Song 
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะ          

ต่าง ๆ กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
Thai percussion instruments, RanatEk, RanatThum, Khong Wong; rhythm and 

percussion instruments, Klong Yao, KlongKhaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; 
playing basic traditional Thai music 

895-023 กีตาร์          1((1)-0-2) 
Guitar 
กีตาร์ข้ันพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีต้าร์ 

เพลงสมัยนิยม 
Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular 

music 
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895-024 อูคูเลเล่          1((1)-0-2) 
Ukulele 
อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอูคู 

เลเล่ เพลงสมัยนิยม 
Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; 

popular music 

895-025 ฮาร์โมนิกา        1((1)-0-2) 
Harmonica 
ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของ

ฮาร์โมนิกา เพลงสมัยนิยม 
Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; 

popular music 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน       1((1)-0-2) 
Drama and Self-Reflection 
สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากภาพยนตร์

และละคร 
Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural 

reflection from the film and drama 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
Appreciation in Thai Language 
ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตาม

วัตถุประสงค์ 
Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing 

meanings as intended 

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
Creative Drawing 
วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น 
Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from 

imagination 
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895-030 ว่ายน้ า         1((1)-0-2) 
Swimming 
การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ ากิจกรรมว่ายน้ าการน ากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะทาง

สังคมในชีวิตประจ าวัน 
Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming 

activities for health promotion and social skills in daily life 

895-031 เทนนิส          1((1)-0-2) 
Tennis 
การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ

และทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to 

enhance the health and social skills needed in everyday life 

895-032 บาสเกตบอล         1((1)-0-2) 
Basketball 
สมรรถภาพทางกายทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา 

มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; 

rules; etiquettes of players and spectators; improve the quality of life 

895-033 กรีฑา         1((1)-0-2) 
Track and Field 
การเคลื่อนไหวกับกรีฑากิจกรรมกรีฑาการน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทาง

สังคมในชีวิตประจ าวัน 
Body movements for track and field; track and field activities; application of 

track and field activities for health promotion and social skills in daily life 

895-034 ลีลาศ          1((1)-0-2) 
Social Dance 
การเคลื่อนไหวกับลีลาศกิจกรรมลีลาศการน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทาง

สังคมในชีวิตประจ าวัน    
Body movements for social dance; social dance activities; application of social 

dance activities for health promotion and social skills in daily life 
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895-035 เปตอง         1((1)-0-2) 
Petanque 
การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ

และทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a 

medium to enhance the health and social skills needed in everyday life 

895-036 ค่ายพักแรม         1((1)-0-2) 
Camping 
ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับค่ายพักแรม ชนิดของ

ค่าย กิจกรรมค่าย  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม การน าไปใช้ 
Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types 

of camping; camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; 
application of the skills 

895-037 แบดมินตัน        1((1)-0-2) 
Badminton 
การเคลื่อนไหวกับแบดมินตัน กิจกรรมแบดมินตันการน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริม

สุขภาพและทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
Body movements for badminton playing, badminton activities, application of 

badminton activities for health promotion and social skills in daily life 

895-038 เทเบิลเทนนิส        1((1)-0-2) 
Table Tennis 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิสการใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อในการ

สร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพทางกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health 

promotion; application in daily life 

895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2) 
Exercise for Health 
วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 

สมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย  
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 



 83 

Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; 
physical fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in 
daily life 

895-040 จิตวิทยาความรัก       2((2)-0-4) 
Psychology of Love 
จิตวิทยาเบื้องต้น  ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

สามเหลี่ยมของความรัก ความผูกพัน 
General psychology; love and affection; personal space; interpersonal 

relationship; triangular of love; attachment  

895-041 ปรัชญาจริยะ         2((2)-0-4) 
Ethical Philosophy 
แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก จริยศาสตร์และศาสนาจริยศาสตร์

และศาสตร์ต่างๆ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กับปัญหาในปัจจุบัน 
Ethical conceptions of western and eastern philosophers; ethics and religion; 

ethics and sciences; ethical theories; ethical theories and contemporary issues 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 2((2)-0-4) 
Art of communication in Thai language in the 21st century 
ศิลปะการสื่อสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทันสื่อและสารในศตวรรษที่ 21 ทั้งการ

สื่อสารมวลชน และการสื่อสารผ่านสังคมสื่อสารออนไลน์ 
Art of communication in the Thai language and media literacy in the 21st 

century mass communication and online communication through social media 

895-043 การใช้ภาษาไทย 2((2)-0-4) 
Thai Usage 
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing  

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย       2((2)-0-4) 
Contemporary Thai Language 
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่างๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ โฆษณา 

อินเทอร์เน็ต 
Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in 

newspapers, advertisements, and the Internet   
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895-045 ทักษะการสื่อสาร        2((2)-0-4) 
  Communication Skills 
  วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การน าเสนอ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ 
  Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving 
presentations; academic report writing 
 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร       2((2)-0-4) 
  Thoughts and Communication 
  ความคิดเชิงตรรกะ การล าดับความคิด การจับประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอดความคิด
ด้วยเหตุผล 
  Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; 
conveying ideas through reason 
 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์       2((2)-0-4) 
  History in Movies 
  ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงหรือความ
แตกต่าง การน าเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์ 
  Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and 
differences; presenting film stories     
 

895-048 การวาดเส้นและระบายสี       2((2)-0-4) 
  Drawing and Painting 
  หลักการวาดเส้น องค์ประกอบทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏิบัติวาดเส้นและระบายสีรูปทรง
ต่างๆ เทคนิคการวาดเส้นระบายสี 
  Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of drawing 
and painting different shapes; drawing and painting techniques 
 

895-049 ศิลปะกับความสุข       2((2)-0-4) 
  Art for Happiness 
  คุณค่าของศิลปะ การชื่นชมความงาม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสีรูปทรงต่าง ๆ การ
ประยุกต์ใช้ศิลปะในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการผ่อนคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
  Value of art; appreciation of beauty; practice of drawing and painting different 
shapes; application of art in daily life for relaxing and enhancing learning 
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895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม       2((2)-0-4) 
Arts in Multicultural Society  
รูปลักษณ์ ความสุนทรีย์ บริบทของศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเหมือนและความต่างของ

ศิลปะบนความหลากหลายวัฒนธรรม 
Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and 

differences of art in multicultural society 

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย        2((2)-0-4) 
Contemporary Arts and Culture 
ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ผลกระทบและคุณค่าที่มีต่อสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมในเป็น

ประเด็นใหม ่ๆ 
Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new 

issues on arts and culture    

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์      2((2)-0-4) 
Creative Tourism 
ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วางแผนและน าเสนอแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; 
creating public media; planning and presenting creative tourism programs 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา       2((2)-0-4) 
Volunteer tourism 
แนวคิดการท่องเที่ยวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรมจิต

อาสา  และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวจิตอาสา 
Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; volunteering 

activities and developing volunteer tourism activities 

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด  2((2)-0-4) 
Learning through Backpacking Trips 
รูปแบบการใช้เวลาว่างเพ่ือนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในการ

แสวงหาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว การจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for 

tourism information search; backpacking trips 
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895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4) 
World Heritage Journey 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก 
History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 

895-056 สงขลาศึกษา         2((2)-0-4) 
Songkhla Studies 
ศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and 

major tourist attractions of Songkhla and Hat Yai City 

895-057 ดนตรีไทย        2((2)-0-4) 
Thai Classical Music 
ประวัติดนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

และลักษณะการประสมวงดนตรีไทย จังหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
History of Thai classical music; relations between Thai music and Thai society; 

types of Thai musical instruments and Thai music ensembles; rhythms and types of Thai songs; 
practice of Thai musical instruments 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย        2((2)-0-4) 
Thai Music Art 
ความเชื่อ ประเพณีไหว้ครู ท านองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบันทึกโน้ตและ

การฝึกปฏิบัติดนตรีไทย 
Beliefs; rituals of paying respect to music masters; melody and harmony; 

techniques; recording of Thai music notation and practice of Thai musical instruments 

895-059 ดนตรีตะวันตก         2((2)-0-4) 
Western Music 
ก าเนิดของดนตรีตะวันตก ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

ลักษณะการผสมวงดนตรีตะวันตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกตามถนัดได้ 
Origins of Western music; history and development of Western music in different 

periods; characteristics of the arrangement of Western music; types of music; mastery of one 
selected Western instrument 
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895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ      2((2)-0-4) 
Physical Education and Recreation 
ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนันทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแว้

ดลอมในยุคโลกาภิวัตน์กับการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Background; values and benefits of physical education and recreation; quality of 
life, society and environment of globalization with physical education and recreation; the 
choice of physical education and recreation activities to use in daily life 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม        2((2)-0-4) 
Fit and Firm 
ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่างๆ อาหารเพ่ือสุขภาพการควบคุม

น้ าหนัก และกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food,weight 

control; and physical activities for health 

895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน        2((2)-0-4) 
Active Lifestyle 
พฤติกรรมเนือยนิ่ง การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย วิเคราะห์กิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมกับเพศ 

และวัยประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพ่ือปรับเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจ าวัน ให้ห่างไกล
พฤติกรรมเนือยนิ่ง 

Sedentary behavior; body movement; analysis of physical activities appropriate 
to gender and age; adaptation of physical activities to suit everyday life to stay away from 
sedentary behavior 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้         2((2)-0-4) 
Fat to Fit 
โรคอ้วน ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน สร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการลดน้ าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกก าลังกาย โภชนาการ
เพ่ือสุขภาพ 

Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body mass index; enhancing 
inspiration, targeting weight loss; program of exercise and healthy food 
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895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต      2((2)-0-4) 
Wisdom of Living 
การคิด การบริหารชีวิต และการจัดการอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและกระแส

สังคมโลก วิถีไทยกับพหุวัฒธรรม การมีจิตสาธารณะทางสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตบนพื้นฐานจริยธรรม 
Thinking; life management; perceiving and managing changes in Thai society and 

the world; Thai lifestyle and multiculturalism; and public awareness of the environment;  
ethical living   

950-102 ชีวิตที่ดี         3((3)-0-6)  
Happy and Peaceful Life 
การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ 

และเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้
ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย   

Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; 
understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative 
problem-solving; living in diversity 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา 

สาขาวิชาที่จบ 
การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 

1 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางยุพา  วัฒนกาญจนา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2531 

2 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวนีรนุช  ภู่สันติ 

ปริญญาเอก             Ph.D. 
Chemical  

Engineering and 
applied Chemistry 

Aston U., U.K. 2556 

ปริญญาโท             M.Sc. 
Chemical Process 

Technology 
Aston U., U.K. 2551 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

3 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวสุพรรณี  ดวงทอง 

ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 

4 อาจารย์ 
นางสาวเกล็ดนที  

เวปุลานนท์ 

ปริญญาเอก 
Ph.D. Chemical and 

Biological Engineering 
U. Of Sheffield, U.K. 2554 

ปริญญาโท            M.Phil. 
Materials Science 
and Engineering U. Of Sheffield, U.K. 2548 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Industrial Chemistry 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
2542 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต Industrial Chemistry 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
2540 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา 

สาขาวิชาที่จบ 
การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 

5 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวเยาวภา  สุขพรมา 

ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เคม ี 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2541 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร (สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 

1 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางยุพา  วัฒนกาญจนา 

ปริญญาโท เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533 
467 467 467 467 

ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2531 

2 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวสุพรรณี 

ดวงทอง 
ปริญญาเอก เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 

400 400 400 400 
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 

3 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวนีรนุช  ภู่สันติ 

ปริญญาเอก 
Chemical  

Engineering and applied 
Chemistry 

Aston U., U.K. 2556 

465 465 465 465 ปริญญาโท 
Chemical Process 

Technology 
Aston U., U.K. 2551 

ปริญญาตรี เคมี 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร (สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 

4 อาจารย์ 
นางสาวเกล็ดนที  

เวปุลานนท์ 

ปริญญาเอก 
Chemical and 

Biological Engineering 
U. of Sheffield, U.K. 2554 

300 300 300 300 

ปริญญาโท Materials Science and 
Engineering 

U. of Sheffield, U.K. 2548 

ปริญญาโท Industrial Chemistry มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2542 

ปริญญาตรี Industrial Chemistry มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2540 

5 อาจารย์ นางสาวมรกต  แก้วเพชร 

ปริญญาเอก Organic Chemistry U. of Oxford, U.K. 2553 

485 485 485 485 
ปริญญาโท เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

ปริญญาตรี 
เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 

6 ศาสตราจารย์ 
นางสาววัชรินทร์ 
รุกขไชยศิริกุล 

ปริญญาเอก Organic Chemistry 
Australian National U., 

Australia 
2530 

306 306 306 306 ปริญญาโท เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2524 

ปริญญาตรี 
เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2522 

7 
รอง

ศาสตราจารย์ 

นางสาวกานดา 
ปานทอง 

ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 

314 314 314 314 
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2530 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร (สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 

8 
รอง

ศาสตราจารย์ 
นายพงศธร  

อมรพิทักษ์สุข 

ปริญญาเอก Chemie des materiaux U. Montpellier, France 2550 

300 300 300 300 
ปริญญาโท 

เคมีวิเคราะห์และ 
เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 

ปริญญาตรี 
เคม ี 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2541 

9 
รอง

ศาสตราจารย์ 
นางสาววิลาวัลย์  
มหาบุษราคัม 

ปริญญาเอก Organic Chemistry U. of Sydney, Australia 2536 
313 313 313 313 ปริญญาโท เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2528 

ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 

10 
รอง

ศาสตราจารย์ 

นางสุชาดา 
จันทร์พรหมมา 

ปริญญาเอก Chemistry 
U. Sains Malaysia, 

Malaysia 2547 
300 300 300 300 

ปริญญาโท เคมีอนินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2527 

11 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวจงดี 

บูรณชัย 

ปริญญาเอก เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 
385 385 385 385 

ปริญญาตรี 
เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 

12 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวนรารักษ์ 

หลีสกุล 

ปริญญาเอก 
Physical and 

Theoretical Chemistry 
Graz U. of Tech., Austria 2550 

300 300 300 300 

ปริญญาโท เคมีอนินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร (สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 

13 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายพิพัฒน์ 

ชูโต 

ปริญญาเอก Analytical Chemistry Texas A & M U., U.S.A. 2532 
485 485 485 485 

ปริญญาตรี 
เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 

14 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวเยาวภา 

สุขพรมา 

ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

326 326 326 326 
ปริญญาโท เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 

ปริญญาตรี 
เคม ี 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

15 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวสุดา 

จักรทอง 

ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 
343 343 343 343 

ปริญญาตรี 
เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

16 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวเสาวนิต 

ทรายทอง 

ปริญญาเอก เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 
430 430 430 430 ปริญญาโท เคมีเชิงฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 

ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540 
17 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายโอภาส  บุญเกิด ปริญญาเอก เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554 414 414 414 414 

ปริญญาโท เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร (สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 

18 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นางสาวจิตตรียา 
ตันสกุล 

ปริญญาเอก 
Chemistry and 
Biochemistry 

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

2555 

366 366 366 366 ปริญญาโท 
Nanoscale Science 
and Technology 

U. of Leeds, U.K. 2549 

ปริญญาตรี 
เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

19 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวขวัญฤทัย 

ธาตุเพ็ชร 

ปริญญาเอก Chemistry 
U. of California, Irvine, 

U.S.A. 
2553 

348 348 348 348 
ปริญญาตรี 

เคม ี 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 

20 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายจุฑานัฏ 
แก้วบ ารุง 

ปริญญาเอก Organic Chemistry U. of Pennsylvania, U.S.A. 2554 
339 339 339 339 

ปริญญาตรี 
เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 

21 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายแหลมทอง 

ชื่นชม 

ปริญญาเอก Physical Chemistry 
Justus Liebig University of 

Giessen, Germany 
2556 

485 485 485 485 ปริญญาโท เคมีเชิงฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 
ปริญญาตรี เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 

22 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางอุไรวรรณ 

ศิริมหาชัย 

ปริญญาเอก เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 

300 300 300 300 

ปริญญาโท เคมีอนินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2543 
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร (สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 

23 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายอาภรณ์  

นุ่มน่วม 

ปริญญาเอก เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 
373 373 373 373 

ปริญญาตรี 
เคมี  

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2545 

24 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวฐิติมา 

รุจิราลัย 

ปริญญาเอก Chemistry U. of Bristol, U.K. 2550 
485 485 485 485 ปริญญาโท เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 

ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540 

25 อาจารย์ 
นางสาวทรรศิดา 

สุขสวัสดิ์ 

ปริญญาเอก Chemistry U. of Edinburgh, U.K. 2558 

362 362 362 362 
ปริญญาโท เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

ปริญญาตรี 
เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

26 อาจารย์ 
นางสาวพันธุ์วดี 

วัฒนสิน 
ปริญญาเอก เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 

380 380 380 380 
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 

27 อาจารย์ 
นายภุชงค์ 

วรรัตนานุรักษ์ 

ปริญญาเอก Analytical Chemistry U. of Aberdeen, U.K. 2544 

485 485 485 485 
ปริญญาโท เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 

ปริญญาตรี 
เคม ี 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 

28 อาจารย์ 

นางวลัยลักษณ์ 
พืชน์ไพบูลย์ 

ปริญญาเอก Chemistry U. of Missouri-Rolla, U.S.A. 2539 

300 300 300 300 

ปริญญาโท เคมี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2530 
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร (สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน สถาบัน 2564 2565 2566 2567 

29 อาจารย์ 
นางวีณา  เอมเอก 

ทัพไชย 

ปริญญาเอก Inorganic Chemistry U. of Warwick, U.K. 2546 
300 300 300 300 ปริญญาตรี เคมี 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2537 

30 อาจารย์ 
นายธีรพงศ์ 

ไพโรจน์ศิริกุล 

ปริญญาเอก Chemistry University of California, 
San Diego, U.S.A. 

2560 

493 493 493 493 

ปริญญาโท Chemistry University of California, 
San Diego, U.S.A. 

2554 

ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 

31 อาจารย์ 
นายอภิชาติ 

เพ็งด า 

ปริญญาเอก 
Electrical and 
Information 
Engineering 

Niigata University, Japan 2560 

465 465 465 465 ปริญญาเอก เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
ในหลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน จ านวน 1 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับ  เพ่ือให้

นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง และส าหรับแผนสหกิจศึกษาก าหนดให้รายวิชาสห-
กิจศึกษา จ านวน 8 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับโดยต้องผ่านโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมง และมีการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมในชั้นปีที่ 4 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของการฝึกงาน 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามระเบียบวินัยขององค์กร
2) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถท างานเป็นทีมเพ่ือน าไปสู่

ความส าเร็จหรือเป้าประสงค์ขององค์กร
3) อธิบายความรู้ทางเคมีได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4) ใช้สารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5) อธิบายระบบประกันคุณภาพท่ีส าคัญของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรมได้
6) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และประมวลผลได้
7) ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาทางเคมีหรือปัญหาที่เกิดข้ึนจากสถานประกอบการได้
8) ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้

หรือนวัตกรรม
9) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และสืบค้นข้อมูลได้
10) สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

4.1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของสหกิจศึกษา 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามระเบียบวินัยขององค์กร
2) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถท างานเป็นทีมเพ่ือน าไปสู่

ความส าเร็จหรือเป้าประสงค์ขององค์กร
3) อธิบายความรู้ทางเคมีได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4) ใช้สารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5) อธิบายระบบประกันคุณภาพท่ีส าคัญของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรมได้
6) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และประมวลผลได้
7) ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาทางเคมีหรือปัญหาที่เกิดข้ึนจากสถานประกอบการได้
8) ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้

หรือนวัตกรรม
9) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และสืบค้นข้อมูลได้
10) สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
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4.2 ช่วงเวลา 
วิชาฝึกงาน : ฝึกงานระหว่างเดือนเมษายน–เดือนพฤษภาคม 
วิชาสหกิจศึกษา : ภาคการศึกษาท่ี 1 ของการศึกษาชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
           รายวิชาฝึกงานก าหนดให้นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ และมีการ
จัดทัศนศึกษาเพ่ือดูงานตามโรงงานอุตสาหกรรม  ส่วนรายวิชาสหกิจศึกษาก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 1 ภาคการศึกษา และมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานทางเคมี  
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ

          ฝึกการท าวิจัยในสาขาเคมี  นักศึกษาสามารถเลือกท าโครงงานทางเคมีในสาขาต่าง ๆ ที่สนใจ  ได้แก่ เคมี
วิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ และเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยนักศึกษาแผนการศึกษาปกติทุกคนจะต้องลงทะเบียน
รายวิชา 325-491 โครงงานทางเคมี 1 เป็นรายวิชาบังคับ และสามารถเลือกลงทะเบียน 325-492 โครงงานทาง      
เคมี 2 เป็นวิชาเลือกซึ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาจะต้องรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงงานทางเคมีเป็นระยะ  มีอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าแนะน า และนักศึกษาจะต้อง
น าเสนอผลการท าโครงงานทางเคมีในรูปแบบเอกสารรายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียนแก่กรรมการสอบ 

5.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของการท าโครงงานทางเคมี 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามระเบียบวินัยขององค์กร
2) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถท างานเป็นทีมเพ่ือน าไปสู่

ความส าเร็จ
3) อธิบายความรู้ทางเคมีได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4) ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ วางแผนการทดลองอย่างเป็นระบบ
5) ใช้สารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
6) อธิบายระบบประกันคุณภาพท่ีส าคัญของห้องปฏิบัติการได้
7) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และประมวลผลได้
8) ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาทางเคมีได้
9) ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้

หรือนวัตกรรม
10) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และสืบค้นข้อมูลได้
11) สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ของการศึกษาชั้นปีที่ 4 



 99 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   3  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
1) ภาควิชาเคมีจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการ

ท าโครงงาน
2) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาส ารวจ รวบรวม และประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ

หัวข้อโครงงาน
3) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแนะน าหัวข้อโครงงาน
4) ก าหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและหัวข้อโครงงาน
5) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานส่งรายชื่อนักศึกษา
6) ภาควิชาเคมีจัดโครงการอบรมการจัดเก็บของเสียและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐานก่อนการท าโครงงาน
7) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้ค าปรึกษาในการท าโครงงาน รวมทั้งกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ

ประเมินผล
8) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาแบบปากเปล่าหน้าชั้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

ประเมินผล

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงงานประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามแบบฟอร์ม

โดยประเมินจากพฤติกรรมการท าโครงงานและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ 5.2
2) ประเมินผลจากการน าเสนอแบบปากเปล่า การเขียนรายงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการ

น าเสนอผลงาน
3) ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมผลการประเมินของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และด าเนินการตาม

ขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนตามที่คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาภาควิชา
เคมีก าหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางเคมีที่

ถูกต้อง และมีทักษะการใช้เครื่องมือ
ตามหลักวิชาการรวมไปถึงความ
เข้าใจในระบบประกันคุณภาพที่
ส าคัญ ในห้องปฏิบัติการและใน
โรงงานอุตสาหกรรม

1. มีรายวิชาทฤษฎีควบคู่กับรายวิชา
ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ / ห รื อ ห น่ ว ย ง า น
ภาคอุตสาหกรรมจากภายนอก เพื่อเน้น
ทักษะการใช้ความรู้เกี่ยวกับเคมีทั้งใน
เชิงทฤษฎีและทางปฏิบัติ

2. มีรายวิชาปฏิบัติการควบคู่กับรายวิชา
ทฤษฎี เพื่อเน้นทักษะการใช้เครื่องมือ
พื้นฐานและเครื่องมือชั้นสูง

3. มี ราย วิ ช า เคมี กั บ ค วาม ป ลอดภั ย
รายวิชามาตรวิทยาและการประกัน
คุณภาพในห้องปฏิบัติการ และรายวิชา
เคมีอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้านความปลอดภัยและการบริหารงาน
คุณภาพ

4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้
เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร
บริหารงานคุณภาพ ซึ่งจัดโดยภาควิชา
เคมี คณะฯ และมหาวิทยาลัย

5. การจัดล าดับรายวิชาตามความต่อเนื่อง
ง่ายยาก และสามารถผนวกเข้ากับการ
ฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือดูงานระยะสั้น
ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้
มีโอกาสพัฒนาทักษะให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

6. เน้นการเรียนการสอนแบบ active
learning และ WIL

7. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/
จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์
ตรง หรือเยี่ยมชมโรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ

PLO 1 
อธิบ ายความรู้ท างเคมี ได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
PLO 2 
ใช้ ส า ร เค มี อุ ป ก รณ์ แ ล ะ
เครื่องมือทางเคมี ได้อย่ าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
PLO 3 
ปฏิบัติงานตามหลักระบบ
ประกันคุณภาพที่ส าคัญของ
ห้องปฏิบัติการและโรงงาน
อุตสาหกรรม  
PLO 4 
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ ใน การวิ เค ราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลทางเคมีได้
ถูกต้อง 
PLO 5 
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
แก้ปัญหาทางเคมีหรือปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากสถาน
ประกอบการบนพื้นฐานของ
เหตุและผล 
PLO 6 
ประยุกต์ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยเพื่อน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้นักศึกษามี
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

2. มีความสามารถด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์

3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้น
ฐานข้อมูล การจัดการเรียนการแบบ E-
learning การน าเสนองานหน้าชั้นเรียน

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้นักศึกษามี
ตัวเลือกที่จะน ามาพัฒนาความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

PLO 7 
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลและแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง 

3. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร ใช้  
ภาษาอังกฤษ

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ของชมรมภาษาตา่งประเทศ และ/หรือ
กิจกรรมทางภาษาอังกฤษที่ภาควิชา
คณะฯ และมหาวทิยาลัยจัดขึ้น

2. ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมกิจกรรมทาง
ภาษาอังกฤษที่จัดด้วยหน่วยงานหรือ
องค์การภายนอก รวมไปถึง
ประสบการณ์ในการดูงานหรือฝกึงาน
ในต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มชี่องทางในการใชภ้าษาได้
มากข้ึน

3. ใช้ สื่ อ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ที่ เป็ น
ภาษาอังกฤษ รวมไปถึงข้อสอบย่อย
และข้อสอบอ่ืน ๆ

4. จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเช่น
active learning แ บ บ ฝึ ก หั ด  ก า ร
น าเสนอ และอภิปรายในห้องเรียน

PLO 8  
สื่ อ ส ารและน า เสน อด้ ว ย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ต ร ง
ความหมาย 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

และมีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความ
สนใจและมีการแทรกเสริมในส่วนของ
ภาษาอังกฤษ

4. มีจิตวิญญาณของการด าเนินการ
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง

1. มีรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
การถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง

2. สนั บ ส นุ น งบ ป ระม าณ ใน ก ารท า
โครงการที่ เน้นการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

3. มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนเพื่อกระจายองค์ความรู้
ให้แก่โรงเรียน และประชาชนในส่วน
ภูมิภาค เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
และส่งเสริมให้มาตรฐานชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นในสังคมส่วนรวม

4. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ในวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง ซึ่งจัดโดยภาควิชาเคมี คณะฯ
และมหาวิทยาลัย

5. ส อ ด แ ท รก จิ ต ส า นึ ก ข อ งก า รถื อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ใน การเรียนการสอน  และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา

6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคมอ่ืน ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

PLO 10 
มี ภ า ว ะ ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน สามารถท างานเป็นทีม
เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จหรือ
เป้าประสงค์ขององค์กร 

5. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม และปฏิบัติตนให้สอดคล้อง
ตามระเบียบวินัยขององค์กร

1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้น เรียน การส่งงานตาม
ก าหนดเวลาที่มอบหมายและการร่วม
กิจกรรมทั้ งภายในภาควิชา คณะฯ
มหาวิทยาลัย และส่วนงานภายนอก

2. ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการท างานเป็น
ที ม  รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และการมีส่วนร่วมในการ

PLO 9 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม และปฏบิัติตนให้
สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง/ตามระเบียบวินัย
ขององค์กร/สังคม/บทบัญญัติ
ของกฎหมาย 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
    แสดงความคิดเห็นทั้งในชั้นเรียนและ

กิจกรรมนอกสถานที่ 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักหน้าที่ในฐานะ

ผู้น า และสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง ภาควิชา องค์กรและสังคม
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี

5. ส่ งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม
ส าม า รถ ว า งแ ผ น  แ ล ะ ตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
ท างาน เป็ นกลุ่ มและมีปฏิ สั มพั น ธ์
ระหว่างบุคคล

7. จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดงความ
คิดเห็น

8. จัดกิจกรรมน าเสนอและประสบการณ์
เรียนรู้ ในภาคปฏิบั ติ  (ปฏิบั ติการ/
ฝึกงาน/ดูงาน/สหกิจศึกษา/โครงงาน/
สัมมนา)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 

(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 อธิบายความรู้ทางเคมีได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

   

PLO2 ใช้สารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมี
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

   

PLO3 ปฏิบัติตามหลักระบบประกันคุณภาพที่
ส าคัญของห้องปฏิบัติการและโรงงาน
อุตสาหกรรม 

    

PLO4 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางเคมีได้
อย่างถูกต้อง 

   

PLO5 ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาทางเคมี
หรือปัญหาที่เกิดข้ึนจากสถานประกอบการบน
พ้ืนฐานของเหตุและผล 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน (ต่อ) 
  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 

(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO6 ประยุกต์ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยเพื่อน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 

    

PLO7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 

   

PLO8 สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรง
ความหมาย 

   

PLO9 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
และปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง/ตามระเบียบวินัยขององค์กร/สังคม/
บทบัญญัติของกฎหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน  
  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 

(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO10 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน สามารถท างานเป็นทีมเพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จหรือเป้าประสงค์ขององค์กร 

    



 107 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) 
พ.ศ. 2554 

1.  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีระเบียบวินัย
3. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน
5. มีจิตสาธารณะ

2.  ด้านความรู้
1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
2. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎี

ในศาสตร์เฉพาะ
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

3.  ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2. น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ

เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1. มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2. มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ์
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          2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ.2554

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO1 อธิบายความรู้ทางเคมีได้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 
✓ ✓

PLO2 ใช้สารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือ

ทางเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
✓ ✓

PLO3 ปฏิบัติงานตามหลักระบบประกัน

คุณภาพที่ส าคัญของห้องปฏิบัติการและ

โรงงานอุตสาหกรรม 

✓ ✓

PLO4 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ

ในการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลทาง

เคมีได้ถูกต้อง 

✓ ✓

PLO5 ประยกุต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา

ทางเคมีหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถาน

ประกอบการบนพื้นฐานของเหตุและผล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO6 ประยกุต์ใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจยัเพื่อ

น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 

✓ ✓ ✓ ✓
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ.2554 (ต่อ) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

อย่างมีเหตุผล และแสวงหาความรู้เพื่อ

พัฒนาตนเอง 

✓ ✓ ✓ ✓

PLO8 สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทย

และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรง

ความหมาย 

✓

PLO9 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม และปฏิบัติตนให้สอดคล้องตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง/ตามระเบียบวินัย

ขอ งอ งค์ ก ร /สั งคม /บ ท บั ญ ญั ติ ข อ ง

กฎหมาย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO10 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถท างานเป็น

ที ม เพื่ อ น า ไป สู่ ค ว า ม ส า เร็ จ ห รื อ

เป้าประสงค์ขององค์กร 

✓ ✓ ✓
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอนและกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
 (แสดงความสอดคล้องระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การวัดและการประเมินผล โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 อธิบายความรู้ทางเคมีไดถู้กต้องตามหลักวิชาการ 1. การจัดล าดบัรายวชิาตามความต่อเนื่องง่ายยาก
2. สอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบในชั้นเรียน/การเรียนการ

สอนแบบ active learning/การเรียนการสอนแบบ
WIL

3. จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวชิาสหกิจ/รายวิชา
โครงงาน/รายวชิาสัมมนา

4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน

5. ทบทวนบทเรียนเดิม เชื่อมโยงสูบ่ทเรียนใหม่
6. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จัดบรรยายพิเศษ

โดยวิทยากรภายนอกที่ มี ความ เชี่ ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง

1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. การน าเสนอผลงาน
4. การท างานทีไ่ด้รับมอบหมาย/รายงาน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 
PLO2 ใช้สารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมีได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

1. มีรายวิชาปฏิบัติการควบคู่กับรายวิชาทฤษฎีเพื่อเน้น
ทักษะการใช้เคร่ืองมือพื้นฐานและเครื่องมือข้ันสูง

2. มีรายวิชาเคมีกับความปลอดภัย รายวิชามาตรวิทยา
และการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ และรายวชิา
เคมีอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านความปลอดภัย
และการบริหารงานคุณภาพ

3. จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวชิาโครงงาน/รายวชิา
สัมมนา/รายวชิาสหกิจศึกษา/รายวิชาฝึกงาน

4. สนับสนนุการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เครื่องมือและ
ความรู้ด้านการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งจัดโดยภาควชิา
เคมี คณะฯ และมหาวิทยาลัย

1. การทดสอบปฏบิัติย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. การน าเสนอผลงาน
4. การท างานทีไ่ด้รับมอบหมาย/รายงาน
5. ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะในการ

ใช้สารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมีต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PLO3 ปฏิบัติงานตามหลักระบบประกันคุณภาพที่ส าคัญ
ของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม 

1. มีรายวิชาปฏิบัติการควบคู่กับรายวิชาทฤษฎีเพื่อเน้น
ทักษะการใช้ระบบประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
และโรงงานอุตสาหกรรม

2. มีรายวิชาเคมีกับความปลอดภัย รายวิชามาตรวิทยา
และการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ และรายวิชา
เคมีอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านความปลอดภัย
และการบริหารงานคุณภาพ

3. จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/รายวิชา
สัมมนา/รายวิชาสหกิจศึกษา/รายวิชาฝึกงาน
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมระบบ

1. การทดสอบปฏบิัติย่อย/การอบรม
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. การน าเสนอผลงาน
4. การท างานที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน
5. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายระบบ

ประกันคุณภาพที่ส าคัญของห้องปฏิบัติการและ
โรงงานอุตสาหกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 
     ประกันคุณภาพที่ส าคัญของห้องปฏิบัติการและโรงงาน

อุตสาหกรรมซึ่ งจัดโดยภาควิชาเคมี  คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

PLO4 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูลทางเคมีได้ถูกต้อง 

1. มอบหมายงานที่อาศัยการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการ
แก้ปัญหา

2. จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/รายวิชา
สัมมนา/รายวิชาสหกิจศึกษา

3. จั ด ให้ มี ร าย วิ ช าที่ มี ก าร ใช้ ส ถิ ติ /ค ณิ ต ศ าสต ร์ /
คอมพิวเตอร์

4. ส่งเสริม/มอบหมายงานทางเคมีให้ค้นคว้าโดยมีการ
ผนวกใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ ในการ
วิเคราะห์และประมวลผล

1. การทดสอบปฏบิัติย่อย/การอบรม
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. การน าเสนอผลงาน
4. การท างานทีไ่ด้รับมอบหมาย/รายงาน
5. ประเมินจากงานที่ได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน

การวิเคราะห์และประมวลผล 
6. ประเมินจากการน าเสนอแบบปากเปล่า และ/หรือ

การใช้ความรู้ทางคณติศาสตร์ในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล 

7. ประเมินจากการตอบค าถาม
8. ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะทางสถิติ/

คณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หรืออภิปรายผลงานได้
อย่างเหมาะสม 

PLO5 ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางเคมีหรือปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบการบนพื้นฐานของเหตุและผล 

1. การจัดล าดับรายวิชาตามความต่อเนื่องง่ายยาก
2. การจั ด การเรีย นการสอน แบ บ  active learning

และ WIL

1. การทดสอบปฏิบัติย่อย/การอบรม
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. การน าเสนอผลงาน
4. การท างานที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 
3. การจัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/

วิชาสหกิจศึกษา/รายวิชาสัมมนา/รายวิชาฝึกงาน
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและน าเสนอหน้าชั้น

เรียน
5. ทบทวนบทเรียนเดิม เชื่อมโยงสู่บทเรียนใหม่ทั้งในและ

นอกห้องเรียน
6. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จัดบรรยายพิเศษ

โดยวิทยากรภายนอกที่ มี ความเชี่ ยวชาญ  หรือมี
ประสบการณ์ตรง

5. ประเมินจากงานที่ได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
ทางเคมี หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบการ 

6. ประเมินจากการน าเสนอแบบปากเปล่า และ/
ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาทางเคมี หรือปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบการในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล

7. ประเมินจากการตอบค าถาม
8. ประเมินจากความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้

เพื่อแก้ปัญหาทางเคมี หรือปัญหาที่ เกิดขึ้นจาก
สถานประกอบการ เพื่อวิเคราะห์หรืออภิปราย
ผลงานได้อย่างเหมาะสม

PLO6 ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม 

1. การจัดล าดับรายวิชาตามความต่อเนื่องง่ายยาก
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และ

WIL
3. การจัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/ราย

วิชาสหกิจศึกษา/รายวิชาสัมมนา/รายวิชาฝึกงาน
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและน าเสนอหน้าชั้น

เรียน
5. ทบทวนบทเรียนเดิม เชื่อมโยงสู่บทเรียนใหม่ทั้งในและ

นอกห้องเรียน

1. การสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/สอบปากเปล่า
2. ประเมินจาการการน าเสนอผลงานหน้าชั้น/การตอบ

ค าถาม/การเขียนรายงาน/การแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนประเด็นอภิปรายต่างๆ 

3. การท างานที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน
4. ประเมินจากงานที่ใช้วิทยาศาสตร์ หรือ

กระบวนการวิจัยเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือนวัตกรรม 

5. ประเมินจากความสามารถในการใช้กระบวนการ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 
6. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จัดบรรยายพิเศษ

โดยวิทยากรภายนอกที่ มี ความ เชี่ ย วชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรงเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม

ทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการวิจัยเพื่อน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 

PLO7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

3. จัดการเรียนการสอนที่ ส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเช่น การสืบค้นฐานข้อมูล การจัดการเรียน
แบบ E-learning การน าเสนองานหน้าชั้นเรียน

1. การทดสอบปฏิบัติย่อย/การอบรม
2. การน าเสนอผลงาน
3. การท างานที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน
4. ประเมินจากงานที่ได้ใช้ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประเมินจากการน าเสนอแบบปากเปล่า และ/หรือ

การใช้ความรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์หรืออภิปราย
ผลงานได้อย่างเหมาะสม 

PLO8 สื่ อ ส า รแ ล ะ น า เส น อ ด้ ว ย ภ าษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงความหมาย 

1. ส่ ง เสริม ให้นั กศึ กษาเข้ าร่วมกิ จกรรมของชมรม
ภาษาต่างประเทศ

2. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ
3. จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษที่จัดโดยภาควิชาเคมี คณะฯ

1. การทดสอบปฏิบัติย่อย/การอบรม
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. การน าเสนอผลงาน
4. การท างานที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน
5. ประเมินจากงานที่ไดส้ื่อสาร และน าเสนอด้วย

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. ประเมินจากการน าเสนอแบบปากเปล่า และ/
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 
    และมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน

ต่างประเทศ 

หรือการสื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

7. ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารและ
น า เส น อด้ ว ย ภ าษ า ไท ย แ ล ะภ าษ า อั งก ฤ ษ
เพื่อวิเคราะห์หรืออภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม

PLO9 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และปฏิบตัิ
ตนให้สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง/ตามระเบียบ
วินัยขององค์กร/สังคม/บทบัญญัติของกฎหมาย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม
และต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

2. จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น
3. จัดประสบการณ์ เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ/การเข้าค่าย

ความรู้ทางเคมี/การฝึกงาน/โครงการ/สหกิจศึกษา/
สัมมนา

4. จั ด กิ จก รรม การ เรีย น การสอน /ก ารอภิ ป ราย /
ประสบการณ์ เรียนรู้สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจ
พอ เพี ย ง/ตามระ เบี ยบ วินั ยขององค์ ก ร /สั งคม /
บทบัญญัติของกฎหมาย

1. ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายในกลุ่ม 

2. ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบค าถาม
และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งกลุ่ม 

3. ประเมินจากการน าเสนอบความความทางวิชาการที่
น่าสนใจและทันสมัยสอดคล้องกับสังคมส่วนรวม
และประเทศชาติ 

4. ประเมินจากการน าเสนองานที่สอดคล้องตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง/ตามระเบียบวินัยขององค์กร/
สังคม/บทบัญญัติของกฎหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 
PLO10 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน สามารถท างานเป็นทีมเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ
หรือเป้าประสงค์ขององค์กร 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม
และต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

2. จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น
3. จัดประสบการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ/การเข้าค่ายความรู้

ทางเคมี/การฝึกงาน/โครงการ/สหกิจศึกษา/สัมมนา
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมหรือมีการประกวดผลงานทางเคมี

เป็นทีม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ระดมความคิด
และน าเสนอผลงานของทีมต่อองค์กร

1. ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายในกลุ่ม 

2. ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบค าถาม
และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งกลุ่ม 

3. ประเมินจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการ หรือ
นวัตกรรมที่น่าสนใจและทันสมัยสอดคล้องกับ
สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง

 (จัดท า Curriculum Mapping เพียงชุดเดียวโดยให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วย) 

รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) ⚫   

322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ 3((3)-0-6) ⚫   

324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) ⚫ ⚫ ⚫

324-102 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) ⚫ ⚫ ⚫

324-211 เคมีอนินทรีย์ 1 2((2)-0-4) ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2((2)-0-4) ⚫ ⚫    

324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3((3)-0-6) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

324-231 เคมีอินทรีย์ 1 3((3)-0-6) ⚫   ⚫ ⚫ 

324-232 เคมีอินทรีย์ 2 3((3)-0-6) ⚫   ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

324-240 เทคนิคและเครื่องมือส าหรับคุณภาพและ
ปริมาณวิเคราะห์       

9((7)-6-14) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

324-311 เคมีอนินทรีย์ 2 3((3)-0-6) ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

324-314 โครงสร้างและการตรวจสอบเบื้องต้น             
ของวัสดุอนินทรีย์ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

324-315 วิธีการเชิงฟิสิกส์และเครื่องมือในเคมีอนิ
นทรีย์ 2((2)-0-4) ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫

324-316 สารอนินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

324-317 เคมีซุปราโมเลกุลเบื้องต้น 2((2)-0-4) ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

324-318 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพ่ือ
เทคโนโลยีสะอาด 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

324-321 เคมีควอนตัมและสเปกโทสโกปีเชิง
โมเลกุล 3((3)-0-6) ⚫ ⚫ ⚫  

324-324 ผลึกศาสตร์เคมีและการประยุกต์ใช้หา
โครงสร้างสาร 3 มิติ 2((2)-0-4) ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

324-325 การเขียนโปรแกรมส าหรับนักเคมี 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫    
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

324-326 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

324-327 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

324-331 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ 2((2)-0-4) ⚫  ⚫ ⚫ 

324-332 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ 2((2)-0-4) ⚫  ⚫ ⚫ 

324-333 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2((2)-0-4) ⚫  ⚫ ⚫ 

324-334 เคมีอินทรียสังเคราะห์ 2((2)-0-4) ⚫  ⚫ ⚫ 

324-335 วัสดุนาโนอินทรีย์ 2((2)-0-4) ⚫  ⚫ ⚫ 

324-336 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2((2)-0-4) ⚫  ⚫ ⚫ 

324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 
 ขั้นสูง 

2((2)-0-4) ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

324-342  การวิเคราะห์สารอินทรีย์ปนเปื้อน 
ปริมาณน้อยในอาหารและสิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

324-343  หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1 2((2)-0-4) ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

324-344 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2 2((2)-0-4) ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

324-350 การจัดการและระบบประกันคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม  8((8)-0-16) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

324-351 พลังงานทางเลือกจากชีวมวล 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫    

324-352 หลักการเบื้องต้นส าหรับ MATLAB 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

324-353 หลักการกัดกร่อน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

324-354 เคมีสิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4) ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

324-355 หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์  2((2)-0-4) ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

324-381 สัมมนาทางเคมี  1(0-2-1) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫

325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

325-301 เทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น 1(0-3-0) ⚫  ⚫

325-311 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1(0-3-0) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-0) ⚫ ⚫ ⚫    

325-399 การฝึกงานทางเคมี 1(0-6-0) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

325-491 โครงงานทางเคมี 1 3(0-9-0) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

325-492 โครงงานทางเคมี 2 3(0-9-0) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

325-493 สหกิจศึกษา 1             8(0-40-0) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

325-494 สหกิจศึกษา 2             8(0-40-0) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

328-204 หลักการทางชีวเคมีส าหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์ 4((3)-3-6)  ⚫  
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) ⚫    

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) ⚫     

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3((3)-0-6)   ⚫ ⚫  ⚫ 

332-109 ฟิสิกส์ประยุกต์ส าหรับวิทยาศาสตร์
กายภาพ 3((2)-2-5)   ⚫ ⚫  ⚫ 

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)  ⚫ ⚫ 

กลุ่มสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์ 
เพื่อนมนุษย์   

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์   1((1)-0-2) ⚫ ⚫

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) ⚫ ⚫

กลุ่มสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 

895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) ⚫ ⚫ ⚫

กลุ่มสาระการเป็นผู้ประกอบการ  

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

กลุ่มสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) ⚫ ⚫

การรู้ดิจิทัล 

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) ⚫ ⚫

กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและ
ตัวเลข 

การคิดเชิงระบบ 

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร 

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

กลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬา 

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

142-234 โลกสวย 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

142-137 ใครๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า  1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-023 กีตาร์ 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-033 กรีฑา 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-035 เปตอง 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) ⚫ ⚫ ⚫

กลุ่มวิชาเลือก 

001-131 สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4) ⚫  ⚫ ⚫

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 2((2)-0-4)  ⚫ ⚫ 

142-112 อังกฤษออนแอร์ 2((2)-0-4)  ⚫ ⚫ 

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1((1)-0-2)  ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

142-116 อังกฤษจริตจะก ้าน 1((1)-0-2)  ⚫ ⚫ 

142-211 อังกฤษกันทุกวัน 2((2)-0-4)  ⚫ ⚫ 

142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจจเจก
บุคคล 

2((2)-0-4)  ⚫ ⚫ 

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 1((1)-0-2)  ⚫ ⚫ 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫

336-214 กินดี ชีวิตดี 2((2)-0-4) ⚫ ⚫  

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫  

336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫  

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫ 

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2((2)-0-4) ⚫  ⚫

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

2((2)-0-4) ⚫  ⚫

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 2((2)-0-4) ⚫   ⚫

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ในชวีิตจริง 

2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
เป็นภาษาอังกฤษ 

2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทาง
วัฒนธรรม 

2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 

2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน  2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-050 แปลสิกูเกิล 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือ 
 การศึกษาต่อ 

2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน. 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-040 จิตวิทยาความรัก 2((2)-0-4) ⚫ ⚫  ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

895-041 ปรัชญาจริยะ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยใน 
 ศตวรรษท่ี 21 

2((2)-0-4) ⚫ ⚫  ⚫

895-043 การใช้ภาษาไทย 2((2)-0-4) ⚫ ⚫  ⚫

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 2((2)-0-4) ⚫ ⚫  ⚫

895-045 ทักษะการสื่อสาร 2((2)-0-4) ⚫ ⚫  ⚫

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4) ⚫ ⚫  ⚫

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 2((2)-0-4) ⚫  ⚫

895-048 การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-049 ศิลปะกับความสุข 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบ
ประหยัด 

2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-056 สงขลาศึกษา 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-057 ดนตรีไทย  2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-059 ดนตรีตะวันตก 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-061 ฟิตและเฟิร์ม 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-062 ลดเวลานั่ง เพ่ิมเวลายืน 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫
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5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (ระบุให้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา)

ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษาอธิบายหลักการที่ส าคัญทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่มีต่อการเรียนต่อใน

สาขาเคมี มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคมีได้อย่างถูกต้อง 
ตลอดจนอธิบายสาระส าคัญของสลากสารเคมีได้อย่างถูกต้อง ยอมรับและปฏิบัติตนตามข้อบังคับ
ของห้องปฏิบัติการ/สังคม/บทบัญญัติของกฏหมายและยอมรับในพหุวัฒนธรรม 

2 นักศึกษามีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการวิเคราะห์ทางเคมีได้อย่างถูกต้อง 
ตลอดจนการใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงาน
เป็นทีมและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3 นักศึกษาอธิบายระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการและโรงงานที่ส าคัญได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีในฐานะผู้น าหรือผู้ตาม อธิบายทฤษฏีที่ส าคัญของเคมี ในสาขา
ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

4 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เคมีร่วมกับศาสตร์อ่ืนรวมถึงกระบวนการวิทยาศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเคมีหรือปัญหาในสถาน
ประกอบการหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างนวัตกรรม สามารถสื่อสารและน าเสนอเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและปฏิบัติตนให้
สอดคล้องตามระเบียบวินัยขององค์กรและจริยธรรมทางวิชาการ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.

2563

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

หลักสูตร
2) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  (กรณีมีผู้สอนมากกว่า 1 คน

ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้สอนทุกคน)
3) การประเมินผลของรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา ประเมินจากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถาน

ประกอบการ และผลงานของนักศึกษา
4) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของภาควิชาเคมี

เพ่ือพิจารณารับรอง
5) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การทวนสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ของ

คณะฯ การสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต โดยตอง

เรียนครบตาม จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและตองไดรับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 8 ระดับ

คะแนน
2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องที่คณะฯ เพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวการสอน ผลคะแนนและวิธีการ

ประเมินผล
2) มีช่องทางในการอุทธรณ์ของนักศึกษา ได้แก่ กล่องรับข้อร้องเรียนของภาควิชาเคมี จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยกิจการนักศึกษา เป็นต้น
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

https://reg.psu.ac.th/reg/regulation/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202563.pdf
https://reg.psu.ac.th/reg/regulation/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202563.pdf
https://reg.psu.ac.th/reg/regulation/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202563.pdf
https://reg.psu.ac.th/reg/regulation/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202563.pdf
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2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    การเตรียมการในระดับคณะและภาควิชา 
1) ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจของคณะฯ รวมทั้งเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษา
2) แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักหน่วยงานหลักของคณะฯ เพ่ือให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) จัดหาอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์พี่เลี้ยงมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือการเรียนรู้และ

ปรับตัวในการท างาน ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
4) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
5) จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ใหม่

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การสร้าง
ครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active learning การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work
integrated learning) การจัดท าสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการ
เรียนการสอนข้ันพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล

การพัฒนาระดับคณะและภาควิชา 
1) มีแผนพัฒนาบุคคลและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

ให้กับอาจารย์เป็นประจ าทุกปี
2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอน การวัดและการประเมินผล
3) ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย เช่น

สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หรือศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย

ส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตามประเภทของทุน
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การพัฒนาระดับคณะและภาควิชา 
1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท าวิจัย

และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น

สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือ การลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ

3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
4) สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาหรือต่อยอดผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือเผยแพร่องค์

ความรู้สู่ชุมชน

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 
ด้าน คือ (1) การก ากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียน การสอน การ
ประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การก ากับมาตรฐาน
ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1) มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ  คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จ านวน 5 คน ประกอบด้วยประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ

หลักสูตร 4 คน  ท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร

3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยวางแผนการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร  ก ากับดูแลและตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  และรายงานผลด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาเคมี

4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ติดตามประเมินผลรายวิชา  และจัดท า มคอ.5 และ
มคอ.6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

5) มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี
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2. บัณฑิต
1) ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด
2) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีโดยภาควิชาและมหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลไปพิจารณาใน

ปรับปรุงหลักสูตร
3) มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปีโดยภาควิชาและคณะฯ

3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา

1) ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตร โดยมีการรับที่หลากหลายทั้งโดยคณะด าเนินการเอง
และโดยมหาวิทยาลัย 

2) หลักสูตรร่วมกับคณะจัดโครงการปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดเรียน 1
สัปดาห์ 

3) คณะจัดปฐมนิเทศ โดยการแนะน าคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร กฎระเบียบต่าง ๆ และจัดให้นักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยแนะน าหลักสูตร ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และการวางแผนการเรียน 

    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1) สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้เป็นจ านวน 100 ชั่วโมง
2) มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประจ าปีให้มีความสามารถตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และด้านภาษาอังกฤษ
3) มีระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ แนะแนวและช่วยเหลือแก่นักศึกษา

   3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
1) เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการศึกษาให้แก่ประธาน

หลักสูตรฯ ทุกภาคการศึกษา
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพและการบริหารหลักสูตร

หลังส าเร็จการศึกษา
3) นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  ได้แก่ กล่อง

รับข้อร้องเรียนของภาควิชาเคมี จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ มีการน าข้อร้องเรียนมาประชุมเพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียนและมีการ
ส ารวจความพึงพอใจของการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. คณาจารย์
   4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่สกอ. ก าหนด และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการฯ 
คณะกรรมการประจ าคณะ และสภามหาวิทยาลัย 

2) ระบบการบริหารอาจารย์
             ภาควิชามีแผนอัตราก าลัง เพ่ือใช้วางแผนด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี มีการ 

ก าหนดภาระงานที่ชัดเจนของอาจารย์และมีการบริหารความเสี่ยงต าแหน่งทางวิชาการ  
3) ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

- คณะฯ ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านวางแผนการท าต าแหน่งวิชาการ
- ภาควิชาส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง

     ที่จัดโดยคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย 
   - ภาควิชาและคณะฯ สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการน าเสนอผลงาน 
     วิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

   4.2  คุณภาพอาจารย์ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการทุกปี 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านการติดตาม

และรายงานผลงานวิจัยของคณะทุกปี 

   4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจความพึง
พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรทุกปี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
   5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
          มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเลือกคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
3) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง  OBE และให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ มคอ.1 จัดท าโครงสร้างรายวิชา และ curriculum mapping ของ แต่ละรายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้หลักสูตรมีความทันสมัย

4) อาจารย์ผู้สอนแสดงความคิดเห็นและผู้เรียนวิพากษ์หลักสูตรเพื่อปรับปรุง
5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
6) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตให้ข้อเสนอแนะ
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7) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตแนะน าให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณา

8) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากคณะกรรมการกลั่นกรองแนะน าให้คณะกรรมการวิชาการคณะฯ
พิจารณา

9) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากคณะกรรมการวิชาการคณะฯ แนะน าให้คณะกรรมการคณะฯ
พิจารณา

10) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากที่คณะกรรมการคณะฯ แนะน าให้คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

11) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

12) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัยก าหนด ภายใน
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

   5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
        5.2.1  การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

1) หลักสูตรก าหนดให้ผู้สอนรับผิดชอบการเรียนการสอนในเนื้อหาที่สอดคล้องกับความรู้และความ
ช านาญ 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 

3) ในการแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ ได้ค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์
และความรู้ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งตั้ง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ประสานงานรายวิชารับผิดชอบระหว่างคณาจารย์ที่สอนบางเวลา
และ/หรือคณาจารย์พิเศษกับหลักสูตร 

    5.2.2  การก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและตรวจสอบการจัดท ามคอ.3 และ มคอ.4 
1) ผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในระบบสารสนเทศ TQF ออนไลน์  วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลรายวิชาที่
รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการท า มคอ.3 และ มคอ.4
3) ผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

        5.2.3  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 หลักสูตรมีระบบการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา ได้แก่ 
1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา และแนะน านักศึกษาเก่ียวกับ

- หลักสูตรและการเลือกรายวิชาเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด
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- การลงทะเบียนวิชาเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของหลักสูตร 
- วิธีการเรียน การค้นคว้าและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งแนะน าและ

ช่วยเหลือเพ่ือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
- ความประพฤติของนักศึกษา 
- ลักษณะของงานที่สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ 

2) มีคณะกรรมการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับ
- พิจารณาแนวทางป้องกันปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษา
- ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน
- ด าเนินการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการหาแนวทางแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษา

3) มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา
        5.2.4  การอทุธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องที่คณะฯ เพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ
ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล

2) มีช่องทางในการอุทธรณ์ของนักศึกษา ได้แก่ กล่องรับข้อร้องเรียนของภาควิชาเคมี จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยกิจการนักศึกษา เป็นต้น

3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา

   5.3  การประเมินผู้เรียน 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ 
1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ.3

หรือ มคอ.4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการรับรองโดยหัวหน้าภาค จากนั้นจัดส่งเกรดภายในเวลา
ที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยก าหนด 

2) มีการประเมินผลรายวิชาและประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
3) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
4) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประเมิน
วิธีการประเมินและระดับผลการเรียน และให้มีทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลการทวนสอบให้ผู้ประสานงานรายวิชาทราบ

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
   6.1  การบริหารงบประมาณ 

 คณะกรรมการบริหารภาควิชาเคมีจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา  
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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   6.2  ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
1) หนังสือ/ต ารา
2) สื่อการเรียนรู้
3) ครุภัณฑ์

   6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) ภาควิชามีคณะกรรมการ วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
2) อาจารย์ผู้สอนเสนอรายการวัสดุและครุภัณฑ์การเรียนการสอนไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
3) ภาควิชาจัดสรรงบประมาณส าหรับวัสดุและครุภัณฑ์การเรียนการสอน
4) ภาควิชาจัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
5) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อการเรียนรู้ และต าราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ไปยังส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เพ่ือพิจารณาในการจัดหา 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน 
1) ประเมินความเพียงพอจากแบบประเมินหรือการสอบถามจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินและการบริหาร

หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ตัวบง่ชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
โดยบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

 ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม

มหาวิทยาลัยก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ด าเนินงานที่รายงานใน ผลการด าเนินการของหลักสูตร          
ปีที่ผ่านมา 

    

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

  

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยทุธ์การสอน 

1) ประเมินรายวิชาและ/หรือประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยนักศึกษา
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2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บริหารระดับภาควิชาเคมี
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน และน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนากลยุทธ์การสอน

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กลยุทธ์

การสอน

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม
ด าเนินการประเมินหลักสูตรใน 4 มิติ โดยผู้เกี่ยวข้องได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต

และผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรโดยใช้ผลการประเมินจากนักศึกษาหลังสิ้นสุดการเรียนการ

สอนแต่ละปีการศึกษา
2) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยใช้แบบส ารวจที่คณะฯ จัดท าขึ้นและประเมินจาก

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรที่จัดโดยภาควิชาเคมี และบัณฑิตใหม่ประเมินหลักสูตรโดยผ่านระบบสารสนเทศ
ที่มหาวิทยาลัยพัฒนา

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บัณฑิต) และผู้ส่งมอบ (บริษัทหรือห้างร้านที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขอ ง
หลักสูตร เช่น รายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา) ประเมินหลักสูตรโดยผ่านระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัย
พัฒนา

4) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators)

ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทุธ์การสอน
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก ก 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs   

กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความ 
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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ภาคผนวก  ก  
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต 

และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

Vision (ระดบัมหาวิทยาลัย)      

Vision (ระดบัคณะ)          

Mission 1 (ระดับมหาวิทยาลัย)          

Mission 1 (ระดับคณะ)          

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย /ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย (GE) 

 

Stakeholder Need 1: (กฝภ ระโนด) 
1. อธิบายความรู้เคมีทางทฤษฏปีานกลางถึงขัน้ดี  

2. กระตือรือร้นและปฏิบัติตามทัศนคติที่ดี สื่อสารได้ยอดเยี่ยม จัดการ
เวลาที่สมบูรณ์ ตัดสินวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแบบแผน วิเคราะห์
งานได้ดี แก้ปัญหาได้ วางแผนงานเป็น และคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ของงาน 

    

3. สื่อสารถ่ายทอดความหมายและสรุปผลให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ หัวหน้า
งานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ อยู่เสมอ 
และประยุกต์ใช้งานได้ 



4. รู้จักและใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน ทราบถึงหลักการและการท างานพร้อมที่
จะเรียนรู้เคร่ืองมือใหม่ๆ อยู่เสมอ และประยุกต์ใช้งานได้ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

5. รับผิดชอบ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทักษะในการเจรจาต้องสูง                
และมีความกระตือรือร้นในการท างาน 

          

Stakeholder Need 2: (บริษัท ปตท.)  

1. อธิบายความรู้ทางทฤษฏีข้ันดีและดีมาก           
2. กระตือรือร้นและเอาใจใส่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สู้งานคิดวิเคราะห์เป็น            
และถ่ายทอดสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอด และแก้ไข
ปัญหาวิเคราะห์หาแนวทางได้อย่างสมบูรณ์ 

          

3. รู้จักเครื่องมือพื้นฐานมีหลักการการท างานอย่างไร และประยุกต์เรียนรู้
เครื่องมือใหม่ๆ เสมอ 

          

4. สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในขั้นดีและดีมาก           
5. รับผิดชอบ วางแผนกลยุทธ์ ติดตามผลงานและแก้ปัญหาอยา่งถูกต้อง 
ถ่ายทอดงานด้วยความคล่องตัว ทักษะเจรจาดีเยี่ยม และกระตอืรือร้นใน
การท างาน 

          

Stakeholder Need 3: (กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก)  
1. อธิบายและเข้าใจความรู้ในทางเคมีพอใช้ถึงขั้นดี จัดการตารางเวลา 
ท างานให้เป็นระบบ และเชื่อมโยงศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้ 

          

2. อธิบายและเข้าใจในเร่ืองของความปลอดภัยในการท างาน           
3. วิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ สื่อสารหรือประยุกต์ความรู้และประมวลผล
ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

4. เข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมี           
5. ปฏิบัติตามกฎวินัย ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีเจตคติทีด่ีต่อการท างาน           
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ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กับ Knowledge/ Attitude / Skill
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ภาคผนวก  ข 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1 อธิบายความรู้ทางเคมีได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

K1.1 อธิบายความรู้และหลักการ
ทางการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือ 
K1.2 อธิบายปฏิกิริยาเคมี กลไกการ
เกิดปฏิกิริยา และวิเคราะห์โครงสร้าง
ของสารอินทรีย์ 
K1.3 อธิบายโครงสร้าง ปฏิกิริยาเคมี
และกลไกของสารอนินทรีย์ 
K1.4 อธิบายหลักการ กฎและทฤษฎีการ
ค านวณทางเคมี 
K1.5 ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานใน
ศาสตร์เคมีประยุกต์และเคมีขั้นสูง 
K1.6 อธิบายความรู้และหลักการของ
ศาสตร์แขนงอ่ืนที่มีความสอดคล้อง และ
เป็นพื้นฐานส าคัญในการต่อยอด และ/
หรือขยายความรู้ทางเคมีให้พัฒนาได้
มากขึ้น 

A1.1 ตระหนักถึงความส าคัญของ
หลักการทางเคมี 
A1.2 ตระหนักถึงความส าคัญของ
ศาสตร์แขนงอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความรู้ทางเคมี หรือใช้ต่อยอดในการ
พัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการได้ 

S1.1 เขียนหรือพูดอธิบายความรู้       
ทางเคมี 
S1.2 เขียนหรือพูดอธิบายความรู้ทาง
ศาสตร์ด้านอ่ืนที่ช่วยพัฒนาศักยภาพใน
เชิงวิชาการ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO2 ใช้สารเคมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางเคมีได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  
 

K2.1 รู้สมบัติสารเคมีและใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
K2.2 เข้าใจหลักการท างานและเลือกใช้
ของอุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมีได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

A2.1 ตระหนักถึงความเหมาะสมและ
ความปลอดภัยของการใช้สารเคมี 
A2.2 ตระหนักถึงความเหมาะสมของ
การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ          
ทางเคมี 

S2.1 ใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
S2.2 ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
S2.3 ใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

PLO3 ปฏิบัติงานตามหลักระบบ
ประกันคุณภาพที่ส าคัญของ
ห้องปฏิบัติการและโรงงาน
อุตสาหกรรมได้  
 

K3.1 อธิบายระบบประกันคุณภาพท่ี
ส าคัญของห้องปฏิบัติการ 
K3.2 อธิบายระบบประกันคุณภาพท่ี
ส าคัญของโรงงานอุตสาหกรรม 
K3.3 อธิบายระบบจัดการและควบคุม
โรงงาน 

A3.1 ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการและโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
A3.2 ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบประกันคุณภาพ 
  

S3.1 ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ปรากฎใน
ระบบประกันคุณภาพ 
S3.2 ปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนความ
ปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม 
  

PLO4 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถิติในการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลทางเคมีได้ถูกต้อง  

 

K4.1 ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาทางเคมี 
K4.2 ประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
K.4.3 ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติในการแก้ปัญหา 

A4.1 ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางสถิติเพ่ือน าไปแก้ปัญหา
งานวิจัย 
A4.2 ค านึงถึงการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ในงานด้านเคมี 
A4.3 เห็นประโยชน์ขององค์ความรู้ใน
เชิงบูรณาการที่มีในระดับบุคคลและ/
หรือระดับสังคมส่วนรวม 
 

S4.1 ค านวณผลโดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO5 ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาทางเคมีหรือปัญหาที่
เกิดข้ึนจากสถานประกอบการบน
พ้ืนฐานของเหตุและผล 

K5.1 วิเคราะห์ปัญหาทางเคมี 
K5.2 บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาทางเคมี 

A5.1 ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้องค์ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา 
A5.2 เห็นประโยชน์ของการบูรณาการ
ความรู้เพื่อแก้ปัญหา 

S5.1 บอกแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
เคมีหรือปัญหาที่เกิดข้ึนจากสถาน
ประกอบการ 

PLO6 ประยุกต์ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจัย
เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม 

K6.1 อธิบายกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจัย 
K6.2 ประยุกต์ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยเพื่อ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม 
6.3 อธิบายและ/หรือประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เชิงบูรณาการ พัฒนาตามศาสตร์ 
และ/หรือกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 

A6.1 ตระหนักถึงความส าคัญของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาทางเคมี 
A6.2 ตระหนักถึงความส าคัญขององค์
ความรู้ บูรณาการความรู้ เข้าใจและ
สามารถพัฒนาตามศาสตร์แต่ละแขนง 

S6.1 ออกแบบกระบวนการ
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยเพื่อ
สร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่  
S6.2 ออกแบบความคิดเชิงบูรณาการ 
ผสมผสานองค์ความรู้ เพ่ือประยุกต์ใช้
ในระดับบุคคล องค์กร หรือชุมชนทั้งใน
ระดับท้องถิ่น และ/หรือระดับประเทศ 

PLO7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

K7.1 อธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูล 
K7.2 เลือกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
K7.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาทางเคมี 

A7.1 ตระหนักถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล 

S7.1 สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ 

PLO8 สื่อสารและน าเสนอด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและตรงความหมาย 

K8.1 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องและตรง
ความหมาย 

A8.1 ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และตรงความหมาย 

S8.1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

 K8.2 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
การน าเสนอได้อย่างถูกต้องและตรง
ความหมาย 
K.8.3 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
หรือน าเสนอ 

 S8.2 ฟัง พูด อ่าน หรือ เขียน ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพในภาษาต่างประเทศ 

PLO9 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ปฏิบัติตนให้สอดคล้อง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง/ตาม
ระเบียบวินัยขององค์กร/สังคม/
บทบัญญัติของกฎหมาย 

K9.1 ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ
ในการเข้าชั้นเรียน 
 

A9.1 มีทัศนคติรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม 
A9.2 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
องค์กร ปฏิบัติตนให้สอดคล้องตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง/ตามระเบียบ
วินัยขององค์กร/สังคม/บทบัญญัติของ
กฎหมาย 

S9.1 ปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
ปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง/ตามระเบียบวินัย
ขององค์กร/สังคม/บทบัญญัติของ
กฎหมาย 

PLO10 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สามารถท างานเป็นทีมเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จหรือเป้าประสงค์ของ
องค์กร 

K10.1 ท างานเป็นทีมท้ังในฐานะผู้น า
และผู้ตาม 
K10.2 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
 
 

A10.1 ร่วมมือในการท างานเป็นทีม 
A10.2 เห็นคุณค่า และยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
 

S10.1 ท าตามข้อตกลงของทีม 
S10.2 ท าตามกฏระเบียบของ
หน่วยงาน องค์กร หรือโรงงาน 



 155 

ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ 

Attitude / Skill 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module(ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

322-101 แคลคูลัส 1      3((3)-0-6) K4.3  A4.2  S4.1 
322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ    3((3)-0-6) K4.1  K4.2  K4.3  A4.1  A4.2  S4.1 
324-101 เคมีทั่วไป 1    3((3)-0-6) K1.3  K1.4  K5.1  K9.1  A1.1  A5.1  A9.1  A9.2  S1.1  S5.1  S9.1 
324-102 เคมีทั่วไป 2    3((3)-0-6) K1.2  K1.3  K1.4  K5.1  K9.1  A1.1  A5.1  A9.1  A9.2  S1.1  S5.1  S9.1 

324-211 เคมีอนินทรีย์ 1    2((2)-0-4) 
K1.3  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K9.1  A1.1  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S1.1  S7.1  
S8.1  S9.1  

324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1            2((2)-0-4) K1.4  K4.1  A1.1  A4.2  S1.1  S4.1 

324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2            3((3)-0-6) 
K1.4  K4.1  K5.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  A1.1  A4.1  A5.1  A7.1  A8.1  S1.1  
S4.1  S5.1  S7.1  S8.1     

324-231 เคมีอินทรีย์ 1    3((3)-0-6) 
K1.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A7.1  A8.1  A9.1  
A9.2  A10.1  A10.2  S1.1  S7.1  S8.1  S9.1  S10.1 

324-232 เคมีอินทรีย์ 2    3((3)-0-6) 
K1.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A7.1  A8.1  A9.1  
A9.2  A10.1  A10.2  S1.1  S7.1  S8.1  S9.1  S10.1 

324-240 เทคนิคและเครื่องมือส าหรับคุณภาพ    9((7)-6-14)  
และปริมาณวิเคราะห์     

K1.1  K1.5  K2.1  K2.2  K4.1  K4.2  K4.3  K5.1  K5.2  K8.1  K9.1  A1.1  A2.1  
A2.2  A4.1  A4.2  A5.1  A5.2  A8.1  A9.1  A9.2  S1.1  S2.1  S2.2  S2.3  S4.1  
S5.1  S8.1  S9.1 

324-311 เคมีอนินทรีย์ 2    3((3)-0-6) K1.3  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K9.1  A1.1  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S1.1  S7.1  
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module(ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

 
Knowledge/ Attitude / Skill 

 
 S8.1  S9.1 
324-314 โครงสร้างและการตรวจสอบเบื้องต้น            2((2)-0-4) 
            ของวัสดุอนินทรีย์                                                                    

K1.3  K1.5  K5.1  K5.2  K9.1  A1.1  A5.1  A5.2  A9.1  A9.2  S1.1  S5.1  S9.1 

324-315 วิธีการเชิงฟิสิกส์และเครื่องมือในเคมีอนินทรีย์ 2((2)-0-4) 
K1.1  K1.3  K1.5  K5.1  K5.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K10.1  K10.2  A1.1  A5.1  
A5.2  A7.1  A8.1  A10.1  A10.2  S1.1  S5.1  S7.1  S8.1  S10.1 

324-316 สารอนินทรีย์และการประยุกต์ใช้                 2((2)-0-4) 
K1.3  K1.5  K2.1   K3.1  K4.1  K5.1  K6.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  A1.1  A2.1  
A3.1  A4.2  A5.1  A6.1  A7.1  A8.1  S1.1  S2.1  S3.1  S4.1  S5.1  S6.1  S7.1  
S8.1   

324-317 เคมีซุปราโมเลกุลเบื้องต้น                         2((2)-0-4) 
K1.2  K1.3  K1.5  K5.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  A1.1  A5.1  A7.1  A8.1  S1.1  
S5.1  S7.1  S8.1 

324-318 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพ่ือ          2((2)-0-4) 
            เทคโนโลยีสะอาด                                                                    

K1.3  K1.5  K5.1  K5.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K9.1  A1.1  A5.1  A5.2  A7.1  
A8.1  A9.1  A9.2  S1.1  S5.1  S7.1  S8.1  S9.1 

324-321 เคมีควอนตัมและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกุล     3((3)-0-6) K1.3  K1.4  K4.1  K5.1  A1.1  A4.2  A5.1  S1.1  S4.1  S5.1 
324-324 ผลึกศาสตร์เคมีและการประยุกต์ใช้             2((2)-0-4) 

หาโครงสร้างสาร 3  มิติ                                                                 
K1.3  K1.5  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A7.1  A8.1  A9.1  
A9.2  A10.1  A10.2  S1.1  S7.1  S8.1  S9.1  S10.1  S10.2 

324-325 การเขียนโปรแกรมส าหรับนักเคมี                2((2)-0-4) K1.5  K4.1  K5.1  K5.2  A1.1  A4.2  A5.1  A5.2  S1.1  S4.1  S5.1 

324-326 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์1                   2((2)-0-4) 
K1.4  K1.5  K4.1  K5.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  A1.1  A4.1  A5.1  A7.1  A8.1  
S1.1  S4.1  S5.1  S7.1  S8.1     

324-327 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2                  2((2)-0-4) K1.4  K1.5  K4.1  K5.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  A1.1  A4.1  A5.1  A7.1  A8.1 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module(ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

 
Knowledge/ Attitude / Skill 

 
 S1.1  S4.1  S5.1  S7.1  S8.1     

324-331 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์                   2((2)-0-4) 
K1.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A7.1  A8.1  A9.1  
A9.2  A10.1  A10.2  S1.1  S7.1  S8.1  S9.1  S10.1 

324-332 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์                         2((2)-0-4) 
K1.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A7.1  A8.1  A9.1  
A9.2  A10.1  A10.2  S1.1  S7.1  S8.1  S9.1  S10.1 

324-333 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                2((2)-0-4) 
K1.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A7.1  A8.1  A9.1  
A9.2  A10.1  A10.2  S1.1  S7.1  S8.1  S9.1  S10.1 

324-334 เคมีอินทรียสังเคราะห์                             2((2)-0-4) 
K1.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A7.1  A8.1  A9.1  
A9.2  A10.1  A10.2  S1.1  S7.1  S8.1  S9.1  S10.1 

324-335 วัสดุนาโนอินทรีย์                                   2((2)-0-4) 
K1.2  K1.5  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A7.1  A8.1  
A9.1  A9.2  A10.1  A10.2  S1.1  S7.1  S8.1  S9.1  S10.1 

324-336 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์                       2((2)-0-4) 
K1.2  K1.5  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A7.1  A8.1  
A9.1  A9.2  A10.1  A10.2  S1.1  S7.1  S8.1  S9.1  S10.1 

324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง     2((2)-0-4) 
K1.1  K1.5  K4.3  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K9.1  A1.1  A4.1  A4.2  A7.1  A8.1  
A9.1  A9.2  S1.1  S4.1  S7.1  S8.1  S9.1 

324-342 การวิเคราะห์สารอินทรีย์ปนเปื้อน               2((2)-0-4) 
            ปริมาณน้อยในอาหารและสิ่งแวดล้อม 

K1.1  K1.5  K2.1  K2.2  K4.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  A1.1  A2.1  
A2.2  A4.2  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S1.1  S2.1  S2.2  S2.3  S4.1  S7.1  S8.1  
S9.1   

324-343 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1                 2((2)-0-4) 
K1.1  K1.5  K4.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  A1.1  A4.2  A7.1  A8.1  
A9.1  A9.2  S1.1  S4.1  S7.1  S8.1  S9.1   
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324-344 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2             2((2)-0-4) 
K1.1  K1.5  K4.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  A1.1  A4.2  A7.1  A8.1  
A9.1  A9.2  S1.1  S4.1  S7.1  S8.1  S9.1   

324-350 การจัดการและระบบประกันคุณภาพ          8((8)-0-16) 
 ของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม  

K1.1  K1.5  K2.1  K2.2  K3.1  K3.2  K3.3  K4.1  K4.2  K4.3  K5.1  K5.2  K9.1 
A1.1  A2.1  A2.2  A3.1  A3.2  A4.1  A4.2  A5.1  A5.2  A9.1  A9.2  S1.1  S2.1  
S2.2  S2.3  S3.1  S3.2  S4.1  S5.1  S9.1   

324-351 พลังงานทางเลือกจากชีวมวล   2((2)-0-4) K1.5  K4.1  K5.1  K5.2  A1.1  A4.2  A5.1  A5.2  S1.1  S4.1  S5.1 

324-352 หลักการเบื้องต้นส าหรับ MATLAB              2((2)-0-4) 
K1.4  K1.5  K4.1  K5.1  K5.2  K6.1  K6.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  A1.1  A4.2  
A5.1  A5.2  A6.1  A7.1  A8.1  S1.1  S4.1  S5.1  S6.1  S7.1  S8.1 

324-353 หลักการกัดกร่อน  2((2)-0-4) 
K1.4  K1.5  K2.1   K3.1  K4.3  K5.1  K5.2  K6.1  K6.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  
A1.1  A2.1  A3.1  A4.1  A4.2  A5.1  A5.2  A6.1  A7.1  A8.1  S1.1  S2.1  S3.1  
S4.1  S5.1  S6.1  S7.1  S8.1   

324-354 เคมีสิ่งแวดล้อม    2((2)-0-4) 
K1.5  K4.1  K5.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  A1.1  A4.2  A5.1  A7.1  
A8.1  A9.1  A9.2  S1.1  S4.1  S5.1  S7.1  S8.1  S9.1   

324-355 หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์    2((2)-0-4) 
K1.5  K5.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  A1.1  A5.1  A7.1  A8.1  A9.1  
A9.2  S1.1  S5.1  S7.1  S8.1  S9.1   

324-381 สัมมนาทางเคมี      1(0-2-1) 
K1.1  K1.2  K1.3  K1.4  K1.5  K5.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  A1.1  
A5.1  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S1.1  S5.1  S7.1  S8.1  S9.1   

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1    1(0-3-0) 
K1.3  K1.4  K2.1  K2.2  K5.1  K9.1  A1.1  A2.1  A2.2  A5.1  A9.1  A9.2  S1.1  
S2.1  S2.2  S5.1  S9.1 

325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2    1(0-3-0) K1.2  K1.3  K1.4  K2.1  K2.2  K5.1  K9.1  A1.1  A2.1  A2.2  A5.1  A9.1  A9.2  
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S1.1  S2.1  S2.2  S5.1  S9.1 

325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์    1(0-3-0) 
K1.2  K2.1  K2.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A2.1  
A2.2  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  A10.1  A10.2  S1.1  S2.1  S2.2  S2.3  S7.1  S8.1  
S9.1  S10.1 

325-301 เทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น  1(0-3-0) K2.1  K2.2  K9.1  A2.1  A2.2  A9.1  A9.2  S2.1  S2.2  S2.3  S9.1 

325-311 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์     1(0-3-0) 
K1.1  K1.3  K2.1  K2.2  K4.1  K5.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K9.1  K10.1  K10.2  
A1.1  A2.1  A2.2  A4.2  A5.1  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  A10.1  A10.2  S1.1  S2.1  
S2.2  S2.3  S4.1  S5.1  S7.1  S8.1  S9.1  S10.1  S10.2   

325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์   1(0-3-0) 
K1.1  K1.4  K2.1  K2.2  K4.1  A1.1  A2.1  A2.2  A4.2   S1.1  S2.1  S2.2  S2.3  
S4.1 

325-399 การฝึกงานทางเคมี     1(0-6-0) 

K1.1  K1.2  K1.3  K1.4  K1.5  K2.1  K2.2  K3.1  K3.2  K3.3  K4.1  K4.2  K5.1  
K5.2 K6.1  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A2.1  A2.2  
A3.1  A3.2  A4.1  A4.2  A5.1  A5.2 A6.1 A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  A10.1  A10.2  
S1.1  S2.1  S2.2  S2.3  S3.1  S3.2  S4.1  S5.1 S6.1  S7.1  S8.1  S9.1  S10.1 

325-491 โครงงานทางเคมี 1   3(0-9-0) 
K1.1  K1.2  K1.3  K1.4  K1.5  K2.1  K2.2  K4.1  K4.2  K5.1  K5.2 K6.1 K7.1  K7.2  
K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  A1.1  A2.1  A2.2  A4.1  A4.2  A5.1  A5.2 A6.1 A7.1  
A8.1  A9.1  A9.2  S1.1  S2.1  S2.2  S2.3  S4.1  S5.1 S6.1 S7.1  S8.1  S9.1   

325-492 โครงงานทางเคมี 2   3(0-9-0) 
K1.1  K1.2  K1.3  K1.4  K1.5  K2.1  K2.2  K4.1  K4.2  K5.1  K5.2 K6.1 K7.1  K7.2  
K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  A1.1  A2.1  A2.2  A4.1  A4.2  A5.1  A5.2 A6.1 A7.1  
A8.1  A9.1  A9.2  S1.1  S2.1  S2.2  S2.3  S4.1  S5.1 S6.1 S7.1  S8.1  S9.1   
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325-493 สหกิจศึกษา 1    8(0-40-0) 

K1.1  K1.2  K1.3  K1.4  K1.5  K2.1  K2.2  K3.1  K3.2  K3.3  K4.1  K4.2  K5.1  
K5.2  K6.1  K6.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A2.1  
A2.2  A3.1  A3.2  A4.1  A4.2  A5.1  A5.2  A6.1  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  A10.1  
A10.2  S1.1  S2.1  S2.2  S2.3  S3.1  S3.2  S4.1  S5.1  S6.1  S7.1  S8.1  S9.1  
S10.1 

325-494 สหกิจศึกษา 2    8(0-40-0) 

K1.1  K1.2  K1.3  K1.4  K1.5  K2.1  K2.2  K3.1  K3.2  K3.3  K4.1  K4.2  K5.1  
K5.2  K6.1  K6.2  K7.1  K7.2  K7.3  K8.1  K8.2  K9.1  K10.1  K10.2  A1.1  A2.1  
A2.2  A3.1  A3.2  A4.1  A4.2  A5.1  A5.2  A6.1  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  A10.1  
A10.2  S1.1  S2.1  S2.2  S2.3  S3.1  S3.2  S4.1  S5.1  S6.1  S7.1  S8.1  S9.1  
S10.1 

328-204 หลักการทางชีวเคมีส าหรับ    4((3)-3-6) 
            นักศึกษาวิทยาศาสตร์  

K5.1  K5.2  A5.1  A5.2  S5.1 

330-101 หลักชีววิทยา 1                                     3((3)-0-6) K1.6  A1.2  S1.2  
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1    1(0-3-0) K1.6  A1.2  S1.2  
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน                                       3((3)-0-6) K6.1  K7.1  K7.2  K9.1  A6.1  A7.1  A9.1  A9.2  S6.1  S7.1  S9.1 
332-109 ฟิสิกส์ประยุกต์ส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ   3((2)-2-5) K6.1  K7.1  K7.2  K9.1  A6.1  A7.1  A9.1  A9.2  S6.1  S7.1  S9.1 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน       1(0-3-0) K6.1  K9.1  A6.1  A9.1  A9.2  S6.1  S9.1 
กลุ่มสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์   
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน          2((2)-0-4) K6.3  K8.1  K9.1  A6.2  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S8.1  S9.1 
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315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์                             1((1)-0-2) K6.3  K8.1  K9.1  A6.2  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S8.1  S9.1 

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์                          1((1)-0-2) K6.3  K8.1  K9.1  A6.2  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S8.1  S9.1 

กลุ่มสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  
895-001 พลเมืองที่ดี                                          2((2)-0-4) K6.3  K8.1  K9.1  A6.2  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S8.1  S9.1 
950-102 ชีวิตที่ดี                                             3((3)-0-6) K6.3  K8.1  K9.1  A6.2  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S8.1  S9.1 

กลุ่มสาระการเป็นผู้ประกอบการ                           

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ                 1((1)-0-2) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 

กลุ่มสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล   

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต                                    2((2)-0-4) K6.3  K9.1  A6.2  A9.1  A9.2  S6.2  S9.1 

การรู้ดิจิทัล  

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล                              2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 

กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   

การคิดเชิงระบบ  

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล                           2((2)-0-4) K6.3  K9.1  A6.2  A9.1  A9.2  S6.2  S9.1 
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
322-100 ค านวณศิลป์                                         2((2)-0-4) K4.3  K6.1  K9.1  A4.2  A6.1  A9.1  A9.2  S4.1  S6.1  S9.1 
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กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ   2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้  2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล  2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
กลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬา 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย   1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 

142-234 โลกสวย  1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
142-135 พับเพียบเรียบร้อย  1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว   1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้    1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
142-138 มนต์รักเสียงดนตรี   1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
142-139 ท่องโลกศิลปะ  1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า   1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
K6.3  K7.1  K7.2  K8.1  K9.1  A6.2  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S8.1 
S9.1 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น    1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข     1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
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895-020 ขิมไทย                                                1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร า                                     1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
895-022 จังหวะจะเพลง                                      1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
895-023 กีตาร์                                                 1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
895-024 อูคูเลเล่                                              1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
895-025 ฮาร์โมนิกา                                           1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน                             1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
895-027 อรรถรสภาษาไทย                                  1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์                             1((1)-0-2) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
895-030 ว่ายน้ า                                           1((1)-0-2) K7.1  K7.2  K9.1  A7.1  A9.1  A9.2  S7.1  S9.1 
895-031 เทนนิส                                               1((1)-0-2) K7.1  K7.2  K9.1  A7.1  A9.1  A9.2  S7.1  S9.1 
895-032 บาสเกตบอล                                        1((1)-0-2) K7.1  K7.2  K9.1  A7.1  A9.1  A9.2  S7.1  S9.1 
895-033 กรีฑา                                                1((1)-0-2) K7.1  K7.2  K9.1  A7.1  A9.1  A9.2  S7.1  S9.1 
895-034 ลีลาศ                                                 1((1)-0-2) K7.1  K7.2  K9.1  A7.1  A9.1  A9.2  S7.1  S9.1 
895-035 เปตอง                                                1((1)-0-2) K7.1  K7.2  K9.1  A7.1  A9.1  A9.2  S7.1  S9.1 

895-036 ค่ายพักแรม                                         1((1)-0-2) 
K6.3  K7.1  K7.2  K8.1  K9.1  A6.2  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S8.1  
S9.1 

895-037 แบดมินตัน                                          1((1)-0-2) K7.1  K7.2  K9.1  A7.1  A9.1  A9.2  S7.1  S9.1 
895-038 เทเบิลเทนนิส                                       1((1)-0-2) K7.1  K7.2  K9.1  A7.1  A9.1  A9.2  S7.1  S9.1 
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Knowledge/ Attitude / Skill 

 

895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                    1((1)-0-2) 
K6.3  K7.1  K7.2  K8.1  K9.1  A6.2  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S8.1  
S9.1 

กลุ่มวิชาเลือก  

001-131 สุขภาวะกายและจิต                                2((2)-0-4) K6.3  K8.1  K9.1  A6.2  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S8.1  S9.1 
142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ                              2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
142-112 อังกฤษออนแอร์                                    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ    1((1)-0-2) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
142-116 อังกฤษจริตจะก ้าน                                 1((1)-0-2) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
142-211 อังกฤษกันทุกวัน                                    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจจเจกบุคคล     2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง                  1((1)-0-2) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด                                     2((2)-0-4) 
K6.3  K7.1  K7.2  K8.1  K9.1  A6.2  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S8.1 
S9.1 

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา      2((2)-0-4)   K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ                                 2((2)-0-4) 
K4.3  K6.1  K7.1  K7.2  K9.1  A4.2  A6.1  A7.1  A9.1  A9.2  S4.1  S6.1  S7.1  
S9.1 

336-214 กินดี ชีวิตดี                                          2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  A6.2  A7.1  S6.2  S7.1  
336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ                         2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  A6.2  A7.1  S6.2  S7.1 
336-216 ยาและสุขภาพ                                      2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  A6.1  A7.1  S6.2  S7.1 
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Knowledge/ Attitude / Skill 

 
340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต                    2((2)-0-4) K6.1  K7.1  K7.2  K8.1  A6.1  A7.1  A8.1  S6.1  S7.1  S8.1 
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน   2((2)-0-4) K6.1  K7.1  K7.2  K8.1  A6.1  A7.1  A8.1  S6.1  S7.1  S8.1 
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี                     2((2)-0-4) K6.1  K7.1  K7.2  K9.1  A6.1  A7.1  A9.1  A9.2  S6.1  S7.1  S9.1 
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ                 2((2)-0-4) 

และการด าเนินชีวิตประจ าวัน                                                    
K6.3  K9.1  A6.2  A9.1  A9.2  S6.2  S9.1 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                 2((2)-0-4) 
และกระบวนการยุติธรรม                                                           

K6.3  K9.1  A6.2  A9.1  A9.2  S6.2  S9.1 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต                                   2((2)-0-4) K4.3  K9.1  A4.3  A9.1  A9.2  S4.1  S9.1 
874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง              2((2)-0-4) K6.3  K9.1  A6.2  A9.1  A9.2  S6.2  S9.1 
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ      2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-011 อ่านได้ใกล้ตัว                                       2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน                               2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ              2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง                         2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ                          2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ                           2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
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(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

890-022 การน าเสนอและการพูด            2((2)-0-4) 
 ในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ   

K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม     2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ   2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ     2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ     2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน   2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภค   2((2)-0-4) 

 และผู้ประกอบการรุ่นใหม่   
K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน  2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-050 แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน       2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ     2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.2  A7.1  A8.1  S7.1  S8.1 
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Knowledge/ Attitude / Skill 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน     2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น  2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น   2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว   2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น   2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน.    2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น   2((2)-0-4) K7.1  K7.2  K8.3  A7.1  A8.1  S7.1  S8.2 
895-040 จิตวิทยาความรัก     2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1 A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 
895-041 ปรัชญาจริยะ  2((2)-0-4) K6.3  K9.1  A6.2  A9.1  A9.2  S6.2  S9.1 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21    2((2)-0-4) 
K6.3  K7.1  K7.2  K8.1  K9.1  A6.2  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1 S8.1  
S9.1 

895-043 การใช้ภาษาไทย     2((2)-0-4) 
K6.3  K7.1  K7.2  K8.1  K9.1  A6.2  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1 S8.1  
S9.1 



 

 169 

รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module(ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 
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895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย                                 2((2)-0-4) 
K6.3  K7.1  K7.2  K8.1  K9.1  A6.2  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1 S8.1  
S9.1 

895-045 ทักษะการสื่อสาร                                   2((2)-0-4) 
K6.3  K7.1  K7.2  K8.1  K9.1  A6.2  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1 S8.1  
S9.1 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร                           2((2)-0-4) 
K6.3  K7.1  K7.2  K8.1  K9.1  A6.2  A7.1  A8.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1 S8.1  
S9.1 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์                       2((2)-0-4) K6.3  K9.1  A6.2  A9.1  A9.2  S6.2  S9.1 
895-048 การวาดเส้นและระบายสี                          2((2)-0-4) K9.1  A9.1  A9.2   S9.1 
895-049 ศิลปะกับความสุข                                  2((2)-0-4) K6.3  K9.1  A6.2  A9.1  A9.2  S6.2  S9.1 
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม                      2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 
895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                           2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์                       2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา                         2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 
895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด     2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก                               2((2)-0-4) K6.3  K9.1  A6.2  A9.1  A9.2  S6.2  S9.1 
895-056 สงขลาศึกษา                                        2((2)-0-4) K6.3  K9.1  A6.2  A9.1  A9.2  S6.2  S9.1 
895-057 ดนตรีไทย                                           2((2)-0-4) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
895-058 สังคีตศิลป์ไทย                                      2((2)-0-4) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
895-059 ดนตรีตะวันตก                                      2((2)-0-4) K9.1  A9.1  A9.2  S9.1 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module(ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

 
Knowledge/ Attitude / Skill 

 
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ                     2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 
895-061 ฟิตและเฟิร์ม                                        2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 
895-062 ลดเวลานั่ง เพ่ิมเวลายืน                            2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 
895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้                                     2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต                      2((2)-0-4) K6.3  K7.1  K7.2  K9.1  A6.2  A7.1  A9.1  A9.2  S6.2  S7.1  S9.1 
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ภาคผนวก ง 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตร 

ที่สะท้อนการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
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ภาคผนวก  ง 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  

 

 จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตร                                             55  รายวชิา 
   จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active learning)                            55  รายวิชา     คิดเป็นร้อยละ   100  ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวิชาที่ไมไ่ด้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active learning)                       0  รายวิชา      คิดเป็นร้อยละ      0  ของรายวิชาในหลักสูตร 
                             
   

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

 
ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้
แบบ            

เชิงรุก(ระบุ
เหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
  เช่น  case based, team based, scenario based 

 
 engagement  
  

     
  ระบุร้อยละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

322-101  แคลคูลัส 1                                         3((3)-0-6) - 15 Case based learning 35 - 50 100  
322-106  คณิตศาสตร์และสถติิ                             3((3)-0-6) - 15 Case based learning 35 - 50 100  
324-101  เคมีทั่วไป 1                                        3((3)-0-6) - 25 Case based learning 25 - 50 100  
324-102  เคมีทั่วไป 2                                        3((3)-0-6) - 25 Case based learning 25 - 50 100  
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                            1(0-3-0) - - Experiential learning 70 - 30 100  
325-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                            1(0-3-0) - - Experiential learning 70 - 30 100  
330-101  หลักชีววิทยา 1                                    3((3)-0-6) - - Think-Pair-Share 50 - 50 100  
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                       1(0-3-0) - - Experiential learning 

 
100 - - 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนว่ยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้             

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  case based, team based, scenario based engagement ระบุร้อยละ 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน                                      3((3)-0-6) - - Interactive lecture, Self-directed 
learning, Question-based 
learning 

60 - 40 100 

332-109  ฟิสิกส์ประยุกตส์ าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3((2)-2-5) - - Interactive lecture, Self-directed 
learning, Question-based 
learning 

60 - 40 100 

333-101  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน                           1(0-3-0) - - Experiential learning 80 - 20 100 

324-240  เทคนิคและเครื่องมือส าหรับคณุภาพและ    9((7)-6-14) 
             ปริมาณวิเคราะห์                                

- - Experiential learning, 
Collaborative learning, 
Gamification, Student-led review 
sessions 

50 - 50 100 

324-350  การจัดการและระบบประกัน             8((7)-2-15)             
คุณภาพของห้องปฏิบัติการ และโรงงานอุตสาหกรรม                       

- 25 Case-based learning, Scenario-
based-learning 

50 - 25 100 

324-211  เคมีอนินทรีย์ 1    2((2)-0-4) - - Think-Pair-Share, Collaborative 
learning 

50 - 50 100 

324-221  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1    2((2)-0-4) - - Collaborative learning,  Concept 
mapping, Gamification 

50 - 50 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนว่ยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  case based, team based, scenario based engagement ระบุร้อยละ 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

324-222  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2         3((3)-0-6) - 10 Collaborative learning, Analysis 
or reactions to videos, Student 
generated exam questions 

40 - 50 100 

324-231  เคมีอินทรีย์ 1    3((3)-0-6) - 50 - - - 50 100 
324-232  เคมีอินทรีย์ 2    3((3)-0-6) - 50 - - - 50 100 
324-311  เคมีอนินทรีย์ 2    3((3)-0-6) - - Case-based learning, Think-Pair-

Share 
50 - 50 100 

324-321  เคมีควอนตัมและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกลุ   3((3)-0-6) - - Collaborative learning, Activity-
based learning  

50 - 50 100 

324-331  สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์     2((2)-0-4) - 50 - - - 50 100 

324-381  สัมมนาทางเคมี              1(0-2-1) - - Research-based learning 85 - 15 100 

325-231  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์     1(0-3-0) - - Experiential learning 100 - - 100 
325-311  ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี์           1(0-3-0) - 30 Experimental learning 70 - - 100 
325-321  ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์   1(0-3-0) - 70 Experiential earning 30 - - 100 

325-399   การฝึกงานทางเคมี     1(0-6-0) 50 - Work-based learning, Research-
based learning 

50 - - 100 

325-491  โครงงานทางเคมี 1   3(0-9-0) 50 - Research-based learning 50 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนว่ยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  case based, team based, scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 
325-493  สหกิจศึกษา 1                                      8(0-40-0) 50 - Work-based learning, Research-

based learning 
50 - - 100 

328-204 หลักการทางชีวเคมสี าหรับ          4((3)-3-6) 
              นักศึกษาวิทยาศาสตร ์

- - Scenario based, Team based, 
Experimental based 

70 - 30 100 

324-314  โครงสร้างและการตรวจสอบเบื้องต้นของ      2((2)-0-4) 
             วัสดุอนินทรีย์          

- 25 Case-based learning 25 - 50 100 

324-315 วิธีการเชิงฟิสิกส์และเครื่องมือในเคมีอนินทรีย์ 2((2)-0-4) - 10 Case-based learning, Student 
generated exam question 

40 - 50 100 

324-316  สารอนินทรีย์และการประยุกต์ใช้               2((2)-0-4) 25 25 Case-based learning, Activity-
based Learning, Scenario-based 
learning, Think-Pair-Share, 
Gamification, Analysis or 
reactions to videos 

20 - 30 100 

324-317  เคมีซุปราโมเลกลุเบื้องต้น                        2((2)-0-4) - 10 Case-based learning 40 - 50 100 
324-318  สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์              2((2)-0-4) 
             เพื่อเทคโนโลยสีะอาด       

- 25 Case-based learning 25 - 50 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนว่ยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  case based, team based, scenario based engagement 
ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

324-324  ผลึกศาสตร์เคมีและการประยุกต์ใช้            2((2)-0-4) 
             หาโครงสร้างสาร  3 มติิ         

- - Collaborative learning, Activity-
based learning 

50 - 50 100 

324-325  การเขียนโปรแกรมส าหรับนักเคมี             2((2)-0-4) - - Collaborative learning, Activity-
based learning, Concept 
mapping 

50 - 50 100 

324-326  หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1               2((2)-0-4) - - Case-based learning, 
Collaborative learning, Analysis 
or reactions to videos 

50 - 50 100 

324-327  หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2               2((2)-0-4) - - Case-based learning,  
Collaborative learning, Analysis 
or reactions to videos 

50 - 50 100 

324-332  กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์             2((2)-0-4) - 50 - - - 50 100 

324-333  ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ              2((2)-0-4) - 50 - - - 50 100 

324-334  เคมีอินทรียสังเคราะห์                          2((2)-0-4) - 50 - - - 50 100 
324-335  วัสดุนาโนอนิทรีย์   2((2)-0-4) - 50 - - - 50 100 

324-336  หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์          2((2)-0-4) - 50 - - - 50 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนว่ยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  case based, team based, scenario based engagement 
ระบุร้อยละ 

  
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

324-341  การวิเคราะห์ทางเคมโีดยใช้เครื่องมือขั้นสูง  2((2)-0-4) 
 

- - Experiential learning, 
Collaborative learning, 
Gamification, Student-led review 
sessions 

50 - 50 100  

324-342 การวิเคราะหส์ารอินทรียป์นเปื้อน            2((2)-0-4) 
             ปริมาณน้อยในอาหาร และสิ่งแวดล้อม                                   

50 - Experiential learning 30 - 20 100  

324-343  หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1               2((2)-0-4) - - Experiential learning, 
Collaborative learning, 
Gamification, Student-led review 
sessions 

50 - 50 100  

324-344  หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2               2((2)-0-4) 

 

- - Experiential learning, 
Gamification, Collaborative 
learning, Student-led review 
sessions 

50 - 50 100  

324-351  พลังงานทางเลือกจากชีวมวล                 2((2)-0-4) 
 
 

- 25 Collaborative learning, Analysis 
or reactions to videos, Write and 
produce a newsletter 
 

25 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวชิา/หนว่ยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  case based, team based, scenario based engagement 
ระบุร้อยละ 

  
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

324-352  หลักการเบื้องต้นส าหรบั MATLAB          2((2)-0-4) 25 25 Case-based learning, Activity-
based learning, Scenario-based 
learning, Think-Pair-Share, 
Gamification, Analysis or 
reactions to videos 

20 - 30 100  

324-353  หลักการกัดกร่อน                              2((2)-0-4) 25 25 Case-based learning, Activity-
based learning, Scenario-based 
learning, Think-Pair-Share, 
Gamification, Analysis or 
reactions to videos 

20 - 30 100  

324-354  เคมีสิ่งแวดล้อม                                 2((2)-0-4) - - Experiential learning, 
Collaborative learning, 
Gamification, Student-led review 
sessions, Analysis or reactions to 
videos 

50 - 50 100  

324-355  หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต์                 2((2)-0-4) - 25 Case-based learning 25 - 50 100  
325-301  เทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น                    1(0-3-0) - - Experiential learning 90 - 10 100  

325-492  โครงงานทางเคมี 2                              3(0-9-0) 50 - Research-based learning 50 - - 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวชิา/หนว่ยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 

การเรยีนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

เช่น  case based, team based, scenario based engagement 
ระบุร้อยละ 

 

 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

325-494  สหกิจศึกษา 2                                  8(0-40-0) 50 - Work-based learning, Research-
based learning 

50 - - 100  

                                          

     หมายเหตุ     รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของจ านวนชัว่โมงตามหนว่ยกิต  และ 

                             หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรกุ (Active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ของรายวิชาในหลักสูตร                           
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ภาคผนวก จ 

ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
  (Work integrated learning : WIL) 
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ภาคผนวก   จ

ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work integrated learning : WIL) 

 แผนการศึกษาปกติ หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ Wil จ านวน 7 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ+วิชาเลือก = 60 หน่วยกิต) 
แผนสหกิจศึกษา     หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ Wil จ านวน 9 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ+วิชาเลือก = 60 หน่วยกิต) 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work integrated learning : WIL) 
การก าหนด 

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา  การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม 

 การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่หรือ

พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

324-240 เทคนิคและเครื่องมือ        9((7)-6-14) 
 ส าหรับคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์   

 - - - - - - - - 

324-350  การจัดการและระบบ       8((7)-2-15) 
 ประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ            
และโรงงานอุตสาหกรรม       

- - -  - - - - - 

324-211  เคมีอนินทรีย์ 1     2((2)-0-4) - - -  - - - - - 

324-222  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2              3((3)-0-6)  - - - - - - - - 

324-232  เคมีอินทรีย์ 2   3((3)-0-6) - - -  - - - - - 

325-399  การฝึกงานทางเคมี         1(0-6-0) - - - - -  - - - 

325-493  สหกิจศึกษา 1          8(0-40-0) - -  - - - - - - 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work integrated learning : WIL) 
การก าหนด 

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา  การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม 

 การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่หรือ

พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

325-494  สหกิจศึกษา 2    8(0-40-0) - -  - - - - - - 

328-204 หลักการทางชีวเคมี           4((3)-3-6) 
 ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์    

 - - - - - - - - 



 

 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทุกคน 
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ภาคผนวก   ฉ      
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพา  วัฒนกาญจนา 
1. ภาระงานสอน

1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับปริญญาตรี 

รายวิชา หน่วยกิต 
      001-102     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน    2 
      315-200     ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์        1 

324-104 เคมีพ้ืนฐาน     3 
324-107 หลักเคมี 3 
324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2 

  324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น           3 
325-101    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์  1 
325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

      001-102    ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน   2 
      315-200    ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์        1 

324-104 เคมีพ้ืนฐาน          3 
324-107 หลักเคมี 3 
324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2 

  324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น           3 
325-101    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์  1 
325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
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2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
    บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
1. Wattanakanjana, Y., Puetpaiboon, W., Sripa, P., Nimthong-Roldán, A. 2020. Crystal structure of 

metal (I) bromide complexes containing 1-(4-nitrophenyl)thiourea and triphenylphosphine 
ligands. ScienceAsia, 46S, 74-78. 

2. Nimthong-Roldán, A., Sripa, P., Wattanakanjana, Y. 2017. Crystal structure of chlorido[1-(4-
nitrophenyl)thiourea-κS]bis(triphenylphosphane-κP)silver(I). Acta Crystallographica Section E: 
Crystallographic Communications, 829-831. 

3. Nimthong-Roldán, A., Promsuwhan, N., Puetpaiboon, W., Wattanakanjana, Y. 2017. Crystal 
structure of chlorido[1-(4-nitrophenyl)thiourea-κS]bis(triphenylphosphane-κP)copper(I). Acta 
Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 41-44.  
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ดร.เกล็ดนที  เวปุลานนท์ 
1. ภาระงานสอน

1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับปริญญาตรี 

รายวิชา หน่วยกิต 
001-102     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน   2 
315-200     ประโยชน์เพื่อนมนุษย์        1 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3 
324-454   Introduction to matlab 2 
324-455  Principles of corrosion 2 
324-412 Inorganic chemistry & their uses 2 
324-453 Chemical process 2 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
325-312 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 
325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 

324-503  Character techniques in chemistry 3 
324-511  Coordination chemistry 3 
324-681  Seminar in chemistry 1 1 
324-555     Catalyst design 3 
324-682 Seminar in chemistry 2 1 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน   2 
315-200     ประโยชน์เพื่อนมนุษย์        1 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3 

  324-350     การจัดการและระบบประกันคุณภาพ 8 
ของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม 
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  324-454  Introduction to matlab  2 
  324-455  Principles of corrosion  2 
  324-503  Character techniques in chemistry  3 
  324-511  Coordination chemistry  3 
  324-681  Seminar in chemistry 1  1 
  324-412 Inorganic chemistry & their uses  2 
   324-555     Catalyst design 3 
  324-682 Seminar in chemistry 2  1 
  325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1 
  325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1 
  325-312 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  1 
  325-491 โครงงานทางเคมี 1  3 
  325-492 โครงงานทางเคมี 2  3 
 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

บทความวิจัยตีพิมพ์วารสารในประเทศ 
1. Vepulanont K., Namjaisuk P., Rattanaphan K., Wongpanjalert N., and Chankhacon S. 2019.  

Restoration of engraved marks on AISI 1015 surface by classical technique and 
image processing. The 8th sustainable industrial innovation and management 
conference, Bangkok, Thailand, 55-62. 

2.  Vepulanont K., Phuasakun P., and Chankhachon S., 2019. Impulse noise removal in digital 
images analysis for automated colony and cell counting. 7th Innovation and technology for 
quality life and sustainable society, p. 588-604.  

3. Vepulanont K., In-on A.,Phuasaku P., and Chankhachon S. 2019. Validation of automated 
colony and cell counting system by digital image analysis for Staphylococcus Aureus. 7th 
International Symposium on the fusion of Science & Technologies, Proceeding of ISFT 2018, 
109-114.  

4. Vepulanont K., Phuasaku P., and Chankhachon S. 2019. Gaussian noise removal in digital 
images analysis for automated colony and cell counting. The 2nd International and 4th 
National academic conference: Research and innovation in health, RIH2018 Proceeding,                
337-353.  

 



 

 188 

5. Nanasitangkool, P., Tekasakul, S., and Vepulanont, K. 2016. Restoration of obliterated 
letter on AISI 1015 steel surface by chemical reagent. The 1st Thai Forum of Forensic 
Science Conference: Forensic for Peace. Songkla, Thailand, 59-63. 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ดวงทอง 
1. ภาระงานสอน 
 1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ระดับปริญญาตรี 
 รายวิชา     หน่วยกิต 
            001-102     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน     2 

           324-201   เคมีกับความปลอดภัย         2  
    324-243    เคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน         3 
           324-247    หลักเคมีวิเคราะห์         3  
           324-441    การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้ เครื่องมือ 2       3  

     325-103    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
     325-241  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
     325-243  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 1 
     325-341  ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1 
     325-491  โครงงานทางเคมี 1 3 
     325-492  โครงงานทางเคมี 2 3 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
     324-501  ระเบียบวิธีวิจัย 2 
     324-501  การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทนสโกปี 3 
    324-681  สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
    324-682  สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
    324-783  สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
    324-784  สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
 
 1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

  รายวิชา หน่วยกิต 
    001-102      ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน     2 
               315-200     ประโยชน์เพื่อนมนุษย์     1 
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    324-240     เทตนิคและเครื่องมือส าหรับคุณภาพและ  9 
     ปริมาณวิเคราะห์   

          324-350  การจัดการและระบบประกันคุณภาพ       8 
   ของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม  

          325-491  โครงงานทางเคมี 1 3 
    325-492  โครงงานทางเคมี 2 3 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
   บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
1. Phlay, S., Tapachai, W.A., Duangthong, S., Wararatananuruk, P., Chooto, P. 2019.  
   Simultaneous determination of trace levels of Cd(II) and Pb(II) in tap water samples by   
   anodic stripping voltammetry with 2-mercaptobenzothiazole modified electrode,   
   Journal of Electrochemical Science and Engineering, 9(4), 231-242. 
2. Duangthong, S., Rattanadaecha, K., Cheewasedtham, W., Wararattananurak, P.,Chooto, P. 2017. 

Simple digestion and visible spectrophotometry for copper determination in natural rubber 
latex, ScienceAsia, 43, 369-376. 

3. Duangthong, S., Suwanin, A., Chooto, P., Innuphat, C. 2016. Flow injection–differential pulse 
anodic stripping voltammetry to measure  As(III) and As(V) in natural water samples, 
ScienceAsia, 42, 266-274. 

 
ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ - 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นีรนชุ  ภู่สันติ 
1. ภาระงานสอน 
 1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ระดับปริญญาตรี 
 รายวิชา     หน่วยกิต 
  324-108 เคมีพ้ืนฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 
  324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น  3 
  324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2    3 
  324-351 พลังงานทางเลือกจากชีวมวล    2 
  324-381 สัมมนาทางเคมี 1     1 
  325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
  325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
  325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
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 325-223 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น         1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1  1 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2  1 
  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา     หน่วยกิต 
  324-503 เทคนิคการตรวจลักษณะเฉพาะส าหรับเคมี  3 
  324-551 การเปลี่ยนแปลงรูปและการกักเก็บพลังงานเคมี     4 
  324-552 ชีวมวลและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ  2 
  324-523  โครงสร้างโมเลกุลและสเปกโตรสโกปี  3 
  324-553 เทคนิคการวิเคราะห์ส าหรับเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 2 
  324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1  1 
  324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2  1 
  324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3  1 
  324-784   สัมมนาวิชาการทางเคมี 4  1 
  325-691 วิทยานิพนธ์   18 

  
1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

  รายวิชา     หน่วยกิต 
  324-108 เคมีพ้ืนฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 
  324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น  3 
  324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2    3 
  324-351 พลังงานทางเลือกจากชีวมวล    2 
  324-381 สัมมนาทางเคมี 1     1 
  325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 
  325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
  325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

 325-223 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น         1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1  1 
 325-492 โครงงานทางเคมี 2  1 
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2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
    บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ  
1.  Tirapanampai, C., Phetwarotai, W., Phusunti, N. 2019. Effect of temperature and the content 

of Na2CO3 as a catalyst on the characteristics of bio-oil obtained from the pyrolysis of 
microalgae, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 142, 104-644. 

2.  Phetwarotai, W., Phusunti, N. 2019. Aht-Ong, D. Preparation and characteristics of 
poly(butylene adipate-co-terephthalate)/polylactide blend films via synergistic efficiency of 
plasticization and compatibilization, Chinese Journal of Polymer Science, 37(1), 68-78. 
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ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ  
1. Chantanumat, Y., Phetwarotai, W., Phusunti, N. 2019. Kinetic study and pyrolysis of palm 

kernel shell (PKS) and palm empty fruit bunches (EFB) for bio-oil production (ก า ร ศึ ก ษ า
จลนพลศาสตร์และกระบวนการไพโรไลซิสของกะลาปาล์มและทะลายปาล์มเพ่ือผลิตน้ ามันชีวภาพ). KKU 
Science Journal, 47(3), p. 449-458. 

2. Khongphakdi, P., Palamanit A., Tirawanichakul, Y., Phusunti, N., Dejchanchaiwong R. 2018. 
Evaluation of physicochemical property of selected oil palm biomass for using as solid biofuel 
via combustion and co-firing. 7th International Conference on Sustainable Energy and 
Environment (SEE 2018): Technology & Innovation for Global Energy Revolution, 28-30 
November 2018, Bangkok, Thailand. 

3. Tirapanampai, C., Phetwarotai, W., Phusunti, N. 2017. Bio-oil production via catalytic pyrolysis 
process of Chlorella vulgaris microalgae (การผลิตน้ ามันชีวภาพผ่านกระบวนการไพโรไลซิสที่มีตัวเร่ง
ปฏิกิริยาร่วมของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella vulgaris). Science and Technology RMUTT Journal, 
7(2), 120-132. 

4. Suparanon, T., Phusunti, N., Phetwarotai, W. 2017.  Crystallization behavior and mechanical 
properties of flame retarding polylactide biodegradable composites based on zinc borate 
(พฤติกรรมการเกิดผลึกและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่สามารถย่อยสลายได้ ทางชีวภาพและหน่วงไฟ
ของพอลิแลกไทด์และซิงค์บอเรต) Science and Technology RMUTT Journal, 7(2), 98-110.  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา  สุขพรมา 
1. ภาระงานสอน 
 1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ระดับปริญญาตรี 
   รายวิชา      หน่วยกิต 

 001-102     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                     2 
        315-200     ประโยชน์เพื่อนมนุษย์                                        1 
  324-231  เคมีอินทรีย์ 1  3 
  324-232 เคมีอินทรีย์ 2  3 
  324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  3 
  324-331 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์  2 
  324-333 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  2 
  325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป  1 

 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น  1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1  3 

  325-492 โครงงานทางเคมี 2  3 
 

 1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  ระดับปริญญาตรี 
   รายวิชา      หน่วยกิต 

 001-102     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                     2 
        315-200     ประโยชน์เพื่อนมนุษย์                                        1 
  324-231  เคมีอินทรีย์ 1  3 
  324-232 เคมีอินทรีย์ 2  3 
  324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  3 
  324-331 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์  2 
  324-333 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  2 
  325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป  1 

 325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   1 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น  1 
 325-491 โครงงานทางเคมี 1  3 

  325-492 โครงงานทางเคมี 2  3 
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2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

    บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 

1. Rattanaburee, T., Thongpanchang, T., Wongma, K., Tedasen, A., Sukpondma, Y., Graidist, P.  

   2019. Anticancer activity of synthetic (±)-kusunokinin and its derivative (±)-bursehernin on  

   human cancer cell lines. Biomedicine and Pharmacotherapy, 117, UNSP109115. 

2. Suwannarat, S., Iewkittayakorn, J., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S.,  

   Chotigeat, P. 2019. Optimization of the Production of Lovastatin from Aspergillus sclerotiorum    

PSU-RSPG178 under Static Liquid Culture using Response Surface, Methodology,  Sains 

Malaysiana, 48, 93-102. 

3. Sriwiriyajan, S., Sukpondma, Y., Srisawat, T., Madla, S., Graidist, P. 2017. (−)-Kusunokinin  

   and piperloguminine from Piper nigrum: An alternative option to treat breast cancer,  

   Biomedicine & Pharmacotherapy, 92, 732-743.  

4. Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Saithong, S.,  

   Phongpaichit, S., Preedanon, S. Sakayaroj, J. 2017. μ -Butenolide and furanone derivatives  

   from the soil-derived fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178, Phytochemistry, 137,  

   165-173. 

 
ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ - 
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ภาคผนวก ช 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

และการด าเนินการของหลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการหรือค าชี้แจงของหลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการหรือค าชี้แจง 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข 
 
จากการอ่านหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ผมขอยกย่องว่าเป็นหลักสูตรวิชาเคมีที่ทันสมัย
หลักสูตรหนึ่งในประเทศไทย มีการเปิดโอกาสในนักศึกษาได้เรียนรู้
ศาสตร์ในภาพกว้าง (วิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่วิชาเคมี) และศาสตร์ในเชิงลึก 
(วิชาเคมี) ที่ส าคัญพบว่ามีการน าความคิดเห็นจาก stakeholders มา
ท าการปรับเปลี่ยนรายวิชาให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น วิชา 324-240 
เทคนิคและเครื่องมือส าหรับคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ และวิชา 
324-350 การจัดการและระบบประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการและ
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจัดเป็นวิชาที่ส าคัญในการประกอบอาชีพของ
นักเคมีในปัจจุบัน ไม่ว่านักศึกษาที่จบไปแล้วจะไปท างานในหน่วยงาน
ของรัฐ มหาวิทยาลัยหรือเอกชน วิชาทั้งสองเป็นวิชาที่ส าคัญมาก และ
เป็นจุดขายที่ส าคัญของหลักสูตรมีการเปิดทางเลือกให้นักศึกษามากขึ้น 
มีแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา นักศึกษาจะได้เลือกตามความสนใจ
ของการประกอบอาชีพของนักศึกษาเอง มีวิชาเลือกหลายวิชาที่เน้นการ
เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จะท าให้นักศึกษามีโอกาสได้งาน
มากขึ้นหลังจากจบการศึกษา มีข้อเสนอแนะในอนาคต อาจจะท า 
infographic เพ่ือแสดงว่าหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างไร 

 
 
หลักสูตรได้วางแผนด าเนินการจัดท า 
Infographic ตามข้อเสนอแนะ 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร. วรวีร์ โฮเว่น 
 
ข อ ชื่ น ช ม ที่ ท า ง ภ า ค วิ ช า เ ค มี  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรที่
มุ่ งเน้นการเรียนการสอนที่ ส่ งเสริมทักษะในศตวรรษที่  21 ซึ่ งมี
ความส าคัญกับการประกอบอาชีพในอนาคตของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ทุกสาขา การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพรวมทั้งความ
ปลอดภัยของการท างานในห้องปฏิบัติการ เป็นการให้ทักษะที่ท าให้
พร้อมท างานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวที่
ส่งผลต่อมาตรฐานการท างานขององค์กร 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการหรือค าชี้แจง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ งการน าวิชา Idea to Entrepreneurship และ 

Introduction to Intellectual Property มาเป็นส่วนหนึ่ งของวิชา
เลือก ความรู้ที่ได้จะช่วยส่งเสริมทักษะในการต่อยอดงานวิจัยสู่การ
พัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพสู่การท าธุรกิจได้ในอนาคต รวมทั้งการเพิ่ม
จ านวนหน่ วยกิตของวิชาสหกิจศึกษา ที่ เป็นการมุ่ งเน้นการฝึก
ประสบการณ์จริงจากการท างาน 

อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะและค าถามเกี่ยวข้องกับบางประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
1. ควรมีการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในรายวิชาที่มีการจัดการเป็นโมดูล ว่าการ
จัดการลักษณะดังกล่าวส่งผลดีและสอดคล้องกับแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างไร  

 
 
 

2.  ค าอธิบายในหน้า 5 ภายใต้หัวข้อ “สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ” ที่กล่าวว่า “ในขณะที่ โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนา
ครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุม
ทั่วถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นตามไปด้วย” ไม่สอดคล้องกับความเป็น
จริงในปัจจุบันแต่อย่างใด หรือกล่าวได้ว่าสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน
ตรงกันข้ามกับข้อความที่เขียนในทุกประเด็น จึงขอแนะน าให้เขียน
ข้อความให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของไทยพ่ึงพาปัจจัยจากภายนอกซึ่งมีความผันผวนสูง เน้นการน าเข้า
เทคโนโลยี ไม่สามารถพัฒนาขึ้นเองจากองค์ความรู้และบุคลากรของ
ตนเอง ซึ่งประเด็นเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงมาสู่แนวคิดในการพัฒนา
บัณฑิตที่จะจบการศึกษาจากหลักสูตรปรับปรุง ที่มีทักษะสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ความสามารถใน
การพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใช้ในประเทศได้เองเป็นรูปแบบที่ให้ผลยั่งยืน
กว่าการน าเข้าจากต่างประเทศแน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลเป็น
การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษา
มุ่งเน้นไปที่ outcome-based learning 
และสอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในหน้า 5 ข้อ 
11.1  
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการหรือค าชี้แจง 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 รศ.ดร.ดวงใจ  นาคะปรีชา 
 

• หน้า 1, หัวข้อ 5.3 :  
เนื่องจากตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (หน้า 20 (ข้อ 2.2, 4)) 

ระบุเอาไว้ว่ากรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ (ต้องรู้ภาษาไทย) ดังนั้นใน
หัวข้อ 5.3 แนะน าให้เปลี่ยนเป็น ‘รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี’ 

 

• หน้า 17, หมวดที่ 2, ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ :  
แนะน าให้ เพ่ิม ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

• หน้า 22, ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน :  
แนะน าให้เขียนค าบรรยายว่าหลักสูตรแบ่งแผนการศึกษาเป็น 

‘แผนการศึกษาปกติ’ คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้เป็นอย่างไร (โปรด
ระบุ) ‘แผนสหกิจศึกษา’ คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้เป็นอย่างไร 
(โปรดระบุ) และนักศึกษาจะถูกแยกว่าเป็นแผนการศึกษาใด เมื่อไหร่ 
เช่นแยกโดยรายวิชาไหน ชั้นปีไหน เป็นต้น 

 
 
 

• หน้า 23, โครงสร้างหลักสูตร :  
ในกรณีที่นักศึกษาลงหน่วยกิตในหมวดศึกษาทั่วไปเกินกว่า 30 

หน่วยกิต สามารถโดยย้ายไปเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีได้
หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นได้ กรุณาเขียนหมายเหตุ เช่น หากจ านวน
หน่วยกิตที่ลงเรียนในกลุ่มสาระที่ 6 และสาระที่ 7 เกินกว่าหน่วยกิต
ภาคบังคับขั้นต่ าแล้ว สามารถน าไปนับเป็นหน่วยกิตของหมวดวิชา
เลือกเสรีได้ 
• หน้า 41, ข้อ 3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา :  

      แนะน าให้แยกหมวดตามหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่ม
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก) หมวดวิชาเลือกเสรี 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจง่าย เมื่ออ่านค าอธิบายรายวิชาแล้วนักศึกษามีความ
สนใจที่จะลงทะเบียน เค้าก็จะได้ทราบว่าวิชานั้นๆอยู่ในหมวดใด 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ                             
ในหน้า 1 ข้อ 5.3 
 
 
 
 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในหน้า 18 
หมวดที่ 2 ข้อ 1.3 
 
 
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนสอง
แผนการศึกษาซึ่งจะให้นักศึกษาเลือกใน
ชั้นปีที่  3 โดยแผนปกติจะเน้นการท า
โครงงานทางเคมี (โดยมีผลการเรียนรู้
หลักในข้อ 5.2 หน้า 98) ส่วนแผนสหกิจ
ศึกษาจะเน้นการฝึกประสบการณ์ ใน
สถานประกอบการจริง (โดยมีผลการ
เรียนรู้หลักในข้อ 4.1.2 หน้า 97) 
 
การพิจารณาหน่วยกิตดังกล่าวเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ก า ร ให้ ข้ อ มู ล กั บ นั ก ศึ ก ษ า ใน วั น
ปฐมนิเทศ 
 
 
 
 

หลักสูตรจัดเรียงค าอธิบายรายวิชาตาม
รหัสวิชา ส่วนการแยกหมวดหมู่ปรากฎ
อยู่ในหมวด 3 ข้อ 3.1.3 หน้า 23-35  
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• หน้า 48, รายวิชา 324-240 :  

 เนื่องจากรายวิชานี้ถูกปรับมาในลักษณะโมดูล และมีจ านวน
หน่วยกิตสูงถึง 9 หน่วยกิต ดังนั้นค าอธิบายรายวิชาควรมีเนื้อหาที่
ละเอียดว่านี้เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงประเด็นที่จะได้เรียน รวมถึงใน
รายวิชาปฏิบัติการด้วยว่าจะมีเนื้อหาอะไร อย่างไรก็ตาม เนื้อหาใน
รายวิชานี้มีความคล้ายคลึงกับรายวิชา 324-341 (หน้า 53) ซึ่งเป็น
กลุ่มวิชาเลือก ดังนั้นค าอธิบายรายวิชาควรแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างระหว่าง 2 รายวิชานี้ 

 

• หน้า 50, รายวิชา 324-321 :  
ค าอธิบายรายวิชาสั้น ไม่แน่ใจว่าครอบคลุมเนื้อหาที่จะสอน

ครบหรือไม่ เช่น หัวข้อกลศาสตร์ควอนตัม คุณสมบัติของอนุภาคและ
คลื่น กลศาสตร์คลื่น เป็นต้น 

 

• หน้า 51, รายวิชา 324-325 :  
ค าอธิบายรายวิชาไม่ชัดเจน เช่นพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม

ด้านไหน เพ่ือวัตถุประสงค์ใด เช่นใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ใช้ในการตรวจรับสัญญาณของตัวตรวจวัดใช่หรือไม่  

 

• หน้า 98, ข้อ 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานทางเคมี, 5.1 
ค าอธิบายโดยย่อ :  

ควรระบุส าหรับนักศึกษาแผนการศึกษาปกติ สามารถเลือก
ลงทะเบียน 325-492 โครงงานทางเคมี 2 เป็นวิชาเลือก เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาที่มีความสนใจในการท าวิจัย ได้ท าวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 

 

• หน้า 98, ข้อ 5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของการท าโครงงานทางเคมี :  
พิจารณาเพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน ‘ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ 

วางแผนการทดลองอย่างเป็นระบบ’ 
พิจารณาเพ่ิมค า ‘ท าการทดลองโดยเลือก’ใช้สารเคมี อุปกรณ์ 

และเครื่องมือทางเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (ให้สอดคล้องกับ
การมี psychomotor) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรได้ปรับค าอธิบายรายวิชา  
324-341   
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบายรายวิชาครอบคลุมเนื้อหาที่
ระบุไว้ใน มคอ. 1 
 
 

 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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• หน้า 99, ข้อ 5.6 กระบวนการประเมินผล :  

พิจารณาเพิ่ม rubric scores ในการน าเสนอผลงาน เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์กลางส าหรับคณาจารย์ในการประเมินนักศึกษา ทั้งรายวิชา
สัมมนา และรายวิชาโครงงานวิจัย 

 
 
• หน้า 119, แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ :  

พิจารณาเรียงล าดับวิชาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ไป
จนถึงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ในรายวิชาที่ หลักสูตรก าหนดให้
ต้องนักศึกษาทั้ง 2 แผนต้องเรียนทุกคน เพ่ือให้เห็นภาพรวมว่า
นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรไปไม่ว่าจะอยู่แผนไหนจะต้องมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ PLOs ครบทุกอัน  

แต่หากมหาวิทยาลัยก าหนดให้ต้องท าการ mapping ทุก
รายวิชา สามารถพิจารณาแยกเป็นอีก 1 ตารางส าหรับรายวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนได้เอง ซึ่งการ mapping ในตารางนี้ไม่จ าเป็นต้อง
ครบทุก PLOs 

 
• ภาคผนวก ฌ :  
  กรณีหมวดวิชาที่ปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดวิชา

เฉพาะ หากมีการยกเลิก และเปลี่ยนเป็นรายวิชาใด หรือรายวิชาไหน
มีการเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา โปรดพิจารณาท าตารางเพ่ือ
เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิม และค าอธิบายของ
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ซึ่งตารางเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่มี
นักศึกษาตกค้างจากหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงและต้องมีการ
เทียบโอนหน่วยกิต นอกจากนี้จะเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการใน
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรว่าหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร 

          ตัวอย่างเช่น พิจารณาสาระส าคัญของการปรับหลักสูตร (พร้อม
ระบุค าอธิบายรายวิชา) 

  หมวดศึกษาทั่วไป 
  - ตั ดรายวิช าส าหรับการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเคมี จ านวน.....วิชา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
แต่ละรายวิชามี rubric scores ที่
แตกต่างกันเพ่ือสอดคล้องกับแต่ละ
รายวิชาซึ่งจะปรากฎใน course 
outline ของแต่ละรายวิชา 
 
 
หลักสูตรจัดเรียง mapping ตามรหัส
วิชา ส่วนการแยกหมวดหมู่ปรากฎอยู่ใน
หมวด 3 ข้อ 3.1.3 หน้า 23-35 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางเปรียบเทียบที่ปรากฎอยู่ 
ในภาคผนวก ฌ มีรายละเอียดครบถ้วน
และชัดเจนแล้ว 
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         - เพ่ิมรายวิชาส าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 

จ านวน.....วิชา ดังนี้ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
- ยกเลิกรายวิชาส าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 

จ านวน.....วิชา ดังนี้ 
- ขอเปิดรายวิชาส าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 

จ านวน.....วิชา ดังนี้ 
- เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ โดยที่หน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชาคง

เดิม จ านวน.....วิชา ดังนี้ (ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา) 
- รหัสวิชาเดิมและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม แต่เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา จ านวน.....วิชา (ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา )               
เป็นต้น 

ประเด็นที่ส าคัญคือการเปลี่ยนการเปลี่ยนการสอนเป็นลักษณะ
โมดูลในรายวิชา 324-240 และ 324-350 มีการจัดการเรียนการสอน
เปลี่ยนไปอย่างไร และควรมีข้อมูลสนับสนุนว่าเหตุใดจึงจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะนี้ เช่นจากการส ารวจจากผู้ใช้บัณฑิต จากแบบส ารวจ
ของนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า จึงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนเป็นแบบโมดูลหรือไม่ และโปรดพิจารณาเนื้อหารายวิชา ซึ่งแต่
เดิมวิชาเหล่านี้แบ่งเรียนในหลายๆภาคการศึกษา หากน ามารวมกันเป็น
รายวิชาเดียวและเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน การเรียนการสอนจะมี
ประสิทธิภาพเช่นเดิมหรือไม่ 

การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลเป็น
การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษา
มุ่งเน้นไปที่ Outcome-based 
learning และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการหรือค าชี้แจง 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 ศาสตราจารย์ ดร. สนอง เอกสิทธิ์ 
 
ภาพรวมทั่วไป 
การออกแบบการเรียนการสอนและรายวิชายังเป็นแบบ Traditional 
Chemistry Education ที่มุ่งเน้นสร้างนักเคมีเพ่ือการเรียนต่อ การเป็น
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือท างานในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่ได้มี
แผนการสร้างนักเคมีให้เป็นผู้ประกอบการ หรือการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
ข้อแนะน า หรือสิ่งที่อยากเห็นในหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่มี
ความพร้อม 
1 . มี วิช าเลื อกที่ หลากหลายมากขึ้ น  โดย เฉพาะวิชาเลื อกทาง

สังคมศาสตร์ วิทยาการการจัดการ เศรษฐศาสตร์ และ บัญชี บัณฑิต
เคมีที่จบการศึกษาจากทุกสถาบัน ไม่มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
เลย ไม่มีความรู้พ้ืนฐานด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ และ การเงิน ท าให้
ไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ ความหลากหลายของอาชีพใน
อนาคตมีมากขึ้น นักเคมีควรมีความรู้ทางสังคมและพาณิชย์เพ่ิมเติม 
เพ่ือจะสามารถอยู่รอดได้ในตลาดแรงงานและโลกอนาคต หากเป็นไป
ได้วิชาเหล่านี้ควรเป็นวิชาบังคับ เพราะนักเคมีไม่สามารถอยู่รอดได้
ด้วยวิชาเคมีเพียงอย่างเดียว 

 
2.  ควรท าวิชา Academic Writing ให้เป็นวิชาบังคับ บัณฑิตส่วนใหญ่

ที่ จบจากทุ กสถาบั น ไม่ มี ทั กษะด้ านการสื่ อ สาร โดย เฉพาะ
นักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียน ซึ่งจ าเป็นมากในการ
ติดต่อกับนักวิทยาศาสตร์คนอ่ืน และคนต่างสาขา นอกจากนั้นการ
ขาดทักษะด้านการเขียนและการสื่อสารท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ผลการทดลองได้อย่างลึกซึ้ง 

 
3.   วิชาควอนตัมและสเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล ท าให้เป็นวิชาเลือกได้ 

หรือ รวมกับวิชาสเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ เพ่ือให้นิสิตได้ลงวิชา
ทางด้านสังคม การจัดการ ผู้ประกอบการ หรือวิชาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญามากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรได้มีการบรรจุรายวิชา 001-
103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
และ 322-100 ค านวณศิลป์  เป็นวิชา
บังคับ  
 
 
 
 
 
 
ถึงแม้หลักสูตรจะไม่มีรายวิชาบังคับ
เกี่ยวกับ Academic Writing แต่มีการ
สอดแทรกอยู่ในรายวิชาสัมมนาและวิชา
โครงงานทางเคมี  รวมทั้งมีการอบรม
การเขียนทางวิทยาศาสตร์จากภาควิชา
และคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
 
ไม่ ส าม ารถจั ด ให้ เป็ น วิ ช า เลื อ ก ได้
เนื่องจากเป็นข้อก าหนดของ มคอ.1 
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4. น่าจะมีการทดลองปรับวิชาแลปให้ เป็น Integrate laboratory 

เพ่ือให้มีการประยุกต์ความรู้ทุกสาขาของเคมี (Organic, Physical, 
Inorganic, Analytical) ในการแก้ปัญหาโจทย์ทางเคมี ขณะนี้เป็น
การท าแลปแบบแยกกันอยู่ ในต่างประเทศการออกแบบหลักสูตร
แบบ Integrated Science เป็นทิศทางที่ได้รับความสนใจและเริ่มมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแล้ว ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาอาจไม่ใช่จุดเด่นอีกต่อไป 

 
 
 
 
 
 
5.  ควรมีการวิ เคราะห์จุดอ่อนของบัณฑิ ตหลังจบการศึกษาด้วย                 

(ขณะนี้มีเฉพาะจุดอ่อนของนักศึกษาแรกเข้า) เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การประกอบการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 
 
 
6.  ควรมีการปรับทิศทางของหลักสูตรไปสู่การพัฒนา Soft Skill มากขึ้น 

ปัจจุบันนักเคมีไม่สามารถท างานคนเดียวได้ จะต้องมีความรู้ในสาขา
อ่ืนด้ วย  วิ ช าความรู้ พ้ื น ฐานด้ านการท าธุ รกิ จและการเป็ น
ผู้ประกอบการควรต้องมีการเพ่ิมเติมในหลักสูตร  

 
 
 
7.  หน้า 18 วัตถุประสงค์ ข้อ 4 ความพร้อมในการท างานของนิสิต            

ควรจะเป็นทั้งสองแผน ไม่ใช่เฉพาะแผนสหกิจศึกษา 
 
8. หากเป็นไปได้ ให้นิสิตท าโครงการจบที่เป็นโครงการรวมของนิสิต

หลายสาขา เป็นงานวิจัยร่วมเพ่ือแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ หรือปัญหาที่ต้อง
ใช้ความรู้จากหลายศาสตร์ จะเป็นรูปแบบการท างานที่เป็นทีม มีการ
ระดมสมอง และการท างานร่วมกันอย่างจริงจัง  

 
 
 
 
 

หลักสูตรได้มีการปรับปรุงปฏิบัติการให้มี
การประยุกต์ความรู้ทุกสาขาของเคมี
มากขึ้น โดยหลักสูตรจัดปฏิบัติการเคมี
อินทรีย์และเคมีวิเคราะห์ ในชั้นปีที่ 2 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีและ
เครื่องมือทางการวิเคราะห์ ส่วนในชั้นปี
ที่ 3 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์และเคมีอนิ
นทรีย์จะมีการน าความรู้จากปฏิบัติการ
เค มี อิ น ท รี ย์ แ ล ะ เค มี วิ เค ร าะห์ ม า
ประยุกต์ ใช้  ส่วนของการบูรณาการ
ความรู้ทุกสาขาจะอยู่ในวิชาโครงงาน
และสหกิจศึกษา 
 
หลักสูตรได้ท าการปรับปรุงตามแนวทาง 
OBE  
ซึ่งการวิเคราะห์จุดอ่อนของบัณฑิตหลัง
จบการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง 
OBE  
 
หลักสูตรได้ก าหนด PLOs โดยวิเคราะห์
จากข้อมูลของ Stakeholders’ need 
และ หลักสูตรได้มีการบรรจุรายวิชา 
001-103 ไ อ เ ดี ย สู่ ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ และ 322-100 ค านวณ
ศิลป์ เป็นวิชาบังคับ  
 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
ราย วิ ช า โค รงงาน ท าง เค มี มี ค ว าม
หลากหลายและบางโครงงานมีลักษณะ
ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
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คุณลักษณะที่โดดเด่นของบัณฑิต (หน้า 18) ไม่ควรมีแค่ความเชี่ยวชาญ
ทางเคมี การใช้เครื่องมือ และความปลอดภัยเท่านั้น บัณฑิตรุ่นใหม่ต้อง
มี Soft Skill ในการสื่อสาร การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรู้ในการเป็น
ผู้ ป ระกอบการ เราไม่ สามารถสร้างบัณ ฑิ ต เพ่ื อให้ เป็ นนั กวิจั ย 
นักวิชาการ หรือ พนักงานในห้องแลป ในโรงงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาเคมีอย่างเดียวได้อีกต่อไป หากยังจัดการเรียนการสอนแบบ 
Conservative ต่อไป เด็กของเราจะไม่สามารถสู้ใครได้ การท างานใน
อนาคตจะเป็นงานประเภท multi-disciplinary การสร้าง soft skill 
และ good communication skill จึงเป็นสิ่ งส าคัญต่อการอยู่รอด   
และการประกอบอาชีพในอนาคต 

คุณสมบัติของบัณฑิตที่ปรากฎในหน้าที่ 
18 เป็นคุณลักษณะเด่น อย่างไรก็ดี
ส าหรับคุณสมบัติทางด้าน soft skill 
หลักสูตรมีรายวิชาที่พัฒนา soft skill 
ในส่วนของหมวดวิชา General 
Education จ านวน 30 หน่วยกิต             
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของหน่วยกิต 
รวมของหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรยัง
มี กิ จ ก รรม พั ฒ น า  soft skill ให้ กั บ
นักศึกษาทุกชั้นปี  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 คุณอัดชรี จิเบ็ญจะ 
 
ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืน
ของสถาบัน 
1. เนื่องจากอาชีพผู้ประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพที่นักศึกษาจบ

ใหม่มีความสนใจ นอกจากสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีผลิต
ผลิตภัณฑ์แล้ว ธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่นั้นจะมีเรื่องของบัญชีมา
เกี่ยวข้องด้วยซึ่งเนื้อหาหนึ่งที่ควรเพ่ิมเติมคือ การจัดการหรือความรู้
ทางบัญชีเบื้องต้น  
ข้อเสนอแนะ  เพ่ิมภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะการจัดการ หัวข้อ 
เกี่ยวกับความรู้ทางด้านบัญชีเบื้องต้นหรือใกล้เคียง (ถ้ามี) 
 

2. ในการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ ด าเนินการภายใต้ธุรกิจ 
จ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องระบบบริหารการจัดการต่างๆ เช่นระบบ
บริหารจัดการด้านคุณคุณภาพ ISO 9001 ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 และ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 เป็นต้น 
เนื่องจากเป็นระบบพื้นฐานที่ทุกธุรกิจจ าเป็นต้องมี และในหัวข้อ 324-
350 การจัดการและระบบประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการและ
โรงงานอุตสาหกรรม เนื้อหาเน้นทางห้องปฏิบัติ ไม่ได้กล่าวถึงเนื้อหา
ระบบการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ห ลั ก สู ต ร ได้ มี ก า ร บ ร ร จุ ร า ย วิ ช า               
001-103 ไ อ เ ดี ย สู่ ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ และ 322-100 ค านวณ
ศิลป์ เป็นวิชาบังคับ  
 
 
 
 
ตามค าอธิบายรายวิชา  324-350                
มีเนื้อหาครอบคลุมตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ข้อเสนอแนะ  เพ่ิม หัวข้อ ระบบบริหารการจัดการ หรือ เพ่ิมเนื้อหา
ในหั วข้อ  324-350 การจัดการและระบบประกันคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมด้านระบบ
บริหารจัดการระบบ 
 

3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ทางสถิติเชิงประยุกต์และสามารถใช้ได้กับ
ทุกองค์กร ควรเพ่ิมเนื้อหาทางด้าน การใช้ Tools ชนิดต่างๆ เทคนิค
ต่างๆ เช่น QCC  Kaizen  Why Why Analysis Mind map เป็นต้น 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน 
PLO2  ใช้สารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมีได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย เนื่องจากเครื่องมือทดสอบทางห้องปฏิบัติการจะมีการใช้
งานอยุ๋ตลอด ฉะนั้นเพ่ือให้เครื่องสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและ
ใช้ได้นานจ าเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมแซมเบื้องต้นได ้
ข้อเสนอะแนะ เพ่ิม และสามารถบ ารุงรักษาได้อย่างเหมาะสม 
โดยภาพรวม เนื่องจากปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรม ได้หันมาสนใจเรื่อง 
AI  มากขึ้น งานที่ท าแบบเดิม ๆ ซ้ า ๆ เช่นการทดสอบทางห้องปฏิบัติ    
มีแนวโน้มจะมี AI เข้ามาทดแทน ฉะนั้นหากนักศึกษามีความสามารถ
ทางด้านวิเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมจะสามารถท าให้นักศึกษา           
มีจุดเด่นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หลักสูตรได้ก าหนดการเรียนการสอน
ความรู้ทางสถิตเชิงประยุกต์และการใช้ 
Tools ต่าง ๆ  ไว้ในรายวิชา 324-350 
 
 
หลักสูตรได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาเครื่องมือเบื้องต้นในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ เช่น วิชา 
324-350 และหลักสูตรมีการจัดอบรม
การใช้ เครื่องมือและการบ ารุงรักษา
เบื้องต้นให้กับนักศึกษาทุกคนก่อนการ
เรียนวิชาโครงงานทางเคมี 
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ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6 คุณก้องเกียรติ สุริเย 
     
   หลังจากอ่านร่างหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้แล้ว  เห็นด้วยเป็นส่วน
ใหญ่  อย่างไรก็ตามผมก้องเกียรติ มีความเห็นให้พิจารณาเพ่ิมวิชา
ดั งต่ อ ไปนี้  เพ่ื อตอบสนองกับการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี                     
ของโลก และตามแผนแม่บทการพัฒนาประเทศให้เป็น ไทยแลนด์ 4.0 
1.  วิชาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์ทาง

เคมี: เนื่องจากในอดีตจนถึงปัจจุบันวงการเคมีของประเทศไทยน าเข้า
และใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีจากต่างประเทศ
เกือบ 100% ทั้ งนี้ผมก้องเกียรติ เล็งเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญของ
ประเทศที่จะสร้างนักเคมีที่สามารถพัฒนา  ออกแบบ และสร้าง
อุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีเองได้ภายในประเทศ ทั้งนี้ใน
ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ไท ย รุ่ น ให ม่ ที่ เปิ ด รับ ต าแห น่ งนั ก เคมี เ พ่ื อ
พัฒ นา  ออกแบบ  และสร้างอุปกรณ์ และเครื่ องมือวิ เคราะห์
ภายในประเทศไทย จึงเป็นการดีถ้าหลักสูตรสามารถผลิตนักเคมีเพ่ือ
ตอบสนองตลาดงานนี้ได้ 
 

2.  วิชาการพัฒนามาตรฐานวิเคราะห์ทางเคมี เช่น ASTM : ถึงแม้ว่าใน
หลักสูตรจะมีวิชาการจัดการและระบบประกันคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นการน ามาตรฐานต่างๆ
มาควบคุมคุณภาพห้องแลป แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมยังขาดนักเคมีที่
สามารถพัฒนา  ASTM ขึ้นมาเองได้ภ ายในโรงงานและบริษัท
เครือข่าย เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างพัฒนากระบวนการ
แ ล ะ ก ร ร ม วิ ธี ใ ห ม่ ซึ่ ง ต้ อ ง ก า ร ม า ต ร ฐ า น ใ น ร ะ ดั บ
เช่นเดียวกับ  ASTM  มารองรับ  แต่ขาดนักเคมีที่ มีศักยภาพมา
ท า ทัง้นี้ ASTM ที่พัฒนามาใหม่อาจจะตั้งชื่อใหม่เป็น TSTM ก็ได้ 

 

3. วิชา Chemical Software : ปัจจุบันโลกเรามี  Software ทางเคมี
มากมายที่เข้ามาช่วยให้การท างานทางเคมี รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย
มากขึ้น ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการนักเคมีที่มีพื้นฐานสามารถ
ใช้ Software ดังกล่าวได้เพื่อตอบสนองการท างาน การตัดสินใจ และการ
พัฒนาทางเคมีที่เน้นรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นจึงคิดว่า
รายวิชานี้มีความจ าเป็นส าหรับโลกปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เนื่ อ งจากหลั กสู ต รเป็ น  วท .บ .เคมี 
อย่ า งไรก็ ต าม ในบ างรายวิ ช า เช่ น 
รายวิชาโครงงานทางเคมีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่าง
ง่าย ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้ตาม
ความสนใจ 
 
 
 
 
 
หลักสูตรมี เนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐาน
ต่างๆที่ ใช้ในระดับสากล เช่น ASTM, 
ISO เป็นต้น  ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีการเทียบเคียงมาตรฐาน ซึ่ง
ในส่วนการพัฒนาวิธีมาตรฐานจะต้องใช้
ความรู้ เวลาและประสบการณ์จึงจะ
สามารถพัฒนาได้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดใน
ระดับปริญญาตรี 
 
 

หลักสูตรมีรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับ 
chemical software คื อ  324-352 
หลักการเบื้องต้นส าหรับ MATLAB และ 
324-325 การเขียนโปรแกรมส าหรับ          
นักเคม ี
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการหรือค าชี้แจง 
5. วิชา Chemical Process และ Economic: ปัจจุบันใน
ภาคอุตสาหกรรมนักเคมีขาดความเข้าใจมุมมองของกระบวนการผลิต
ทางเคมีในระดับอุตสาหกรรม เช่นโรงกลั่น และปิโตรเคมี โดยนอกจาก
ความเข้าใจกระบวนการผลิตแล้วนักเคมีควรมีพ้ืนฐาน
ทาง Economic เพ่ือเข้าใจเหตุผลในการเลือกออกแบบและสร้าง
กระบวนการผลิตนั้นๆด้วย ทั้งนี้ถ้านักเคมีมีพ้ืนฐานในเรื่องดังกล่าว ก็
จะท าให้ท างานอย่างเข้าใจในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น และจะท า
ให้นักเคมีที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้เป็นที่ต้องการของตลาดงาน
มากขึ้น 

6. วิชาเคมีเพ่ือ Energy Storage และ Battery: ในปัจจุบัน
เรื่อง Energy Storage และ Battery เป็นเทรนโลกที่ก าลังมา และมี
ความต้องการต าแหน่งงานที่สูงมากขึ้น จึงเป็นการดีถ้าหลักสูตรนี้จะ
สร้างนักเคมีที่มีพ้ืนฐานและเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ก็จะท าให้        
นักเคมีที่จบมาเป็นที่ต้องการของตลาดงานมากยิ่งข้ึน 

เนื้อหาดังกล่าวปรากฎอยู่ ในรายวิชา 
324-350 การจัดการและระบบประกัน
คุณภาพของห้องปฏิบัติการและโรงงาน
อุตสาหกรรม 

รายวิชาที่สอนเก่ียวกับ Energy storage 
และ battery เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งนักศึกษาระดับป.ตรี 
สามารถลงเรียนเป็นวิชาเลือกได้ 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุงใหม ่
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ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ปรัชญา ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีที่มีความรู้
พ้ืนฐานด้านเคมีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบ  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีที่มีความรู้
พ้ืนฐานด้านเคมีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ และมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ  
และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ   มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1)  มีความรู้พ้ืนฐานด้านสาขาวิชาเคมี สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
เป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรสาขานี้ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
2)  มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์
ใหม่ ๆ ด้วยตนเองได้ มีศักยภาพที่จะค้นคว้าวิจัย และ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น 
3)  มี ความสามารถในการสั งเกต  คิดวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ยอมรับความเป็น
จริงจากหลักฐานตามทฤษฎีที่ปรากฎ และสามารถ
แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค ์
4)  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  
5)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีโลกทัศน์
กว้าง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
6)  มีความสามารถในการเป็นผู้น า การบริหารจัดการ 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประยุกต์ใช้ในงานทางเคมีได้  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1. มีความรู้ทางด้านสาขาเคมี ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
และระบบประกันคุณภาพที่ส าคัญรวมถึงความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี  
สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางเคมีเข้ากับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากร
สาขานี้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสามารถสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนเศรฐกิจเพ่ืออนาคต 
(New Growth Engines)ได้  
2. มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์           
ใหม่ ๆ ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีศักยภาพ
ที่ จะค้นคว้าวิจัย เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ /
นวัตกรรม หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น 
3. มีทักษะทั่วไป เช่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ตระหนักในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความคิด
สร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. มีทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพ  และมีความพร้อม
ปฏิบัติงานได้ทันทีที่ส าเร็จการศึกษา  
 
 
 
 
 
 



 

 210 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
8)  มีทั กษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ  และมีความ
พร้อมปฏบัติงานได้ทันทีที่ส าเร็จการศึกษา (ส าหรับ
แผนสหกิจศึกษา) 
 
บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคุณลักษณะโดด
เด่น คือ มีทักษะการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี และมี
ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพเป็นอย่างดี   

 
 
 
 
บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคุณลักษณะโดดเด่น 
คือ มีทักษะการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี และมีความรู้
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ส าคัญรวมถึงความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นอย่างด ี
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ภาคผนวก ฌ  
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
30 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(แบ่งเป็นกลุ่มสาระ 7 สาระ 
จ านวน 24 หน่วยกิต และ วิชาเลอืก                  
จ านวน 6 หน่วยกิต) 

 
30 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) กลุ่มวชิาภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน ์
เพื่อนมนุษย์ 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันต ิ
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรูด้ิจิตลั 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะ 
            และตัวเลข 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
 
เปลี่ยนโครงสร้างการศึกษาเป็นกลุม่สาระวิชา
การศึกษาท่ัวไปและปรับลดกลุ่มภาษาเหลือ 4 
หน่วยกิต (สาระที่ 6 ใหม)่ 

 
4 หน่วยกิต 
5 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 

 
4 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 

 
4 หน่วยกิต 

 
 

วิชาบังคับ 
890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  

พื้นฐาน 
วิชาเลือก 
- เลือกวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จ านวน 6 หน่วยกิต 

จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มภาษาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 
(3) 
(3) 
 
 

รายวิชาในกลุ่มสาระที่ 6 สามารถดูรายละเอียด 
ได้ในหัวข้อโครงสร้างหลักสูตร 
โดยสามารถเลือกเรียน 4 หน่วยกติจากรายวิชา 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิตัล 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 
 

 
 
 

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

2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต เปลี่ยนโครงสร้างการศึกษาเป็นกลุม่สาระวิชา
การศึกษาท่ัวไปและปรับเปลีย่นและเพิ่มหน่วยกิต
เป็น 20 หนว่ยกิต (สาระที่ 1-5 และสาระที่ 7) 
 

20 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
xxx-xxx   พลศึกษา 
- เลือกวิชาจากกลุ่มวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 
(1) 
(1) 

รายวิชาในกลุ่มสาระที่ 1-5 และ 7 สามารถดู
รายละเอียดได้ในหัวข้อโครงสร้างหลักสูตร 
สาระที่ 1 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
 
 

(2) 
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และสังคมศาสตร์ที่ก าหนดให้ จ านวน 6 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี ้
- 001-101  อาเซียนศึกษา 
- 001-131  สุขภาวะกายและจติ 
- 874-194  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ

การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
- 895-135  สุนทรียศาสตร์แห่งชาต ิ
- 895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
วิชาเลือก 
- เลือกวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคม- 
ศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิตจาก
รายวิชาที่เหลือข้างต้นหรือจากรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคม- 

   ศาสตร์ที่เปดิสอนใน  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยั
อื่น ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 

(3) 
(3) 
(3) 
 

(3) 
(3) 
 

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 
สาระที่ 2 
895-001 พลเมืองทีด่ ี
950-101 จิตวิวัฒน์ 
950-102 ชีวิตที่ดี 
สาระที่ 3 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
สาระที่ 4 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 
สาระที่ 5 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 
322-100 ค านวณศิลป์ 
สาระที่ 7 
เลือกเรยีนรายวิชาในสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 
จ านวน 2 หน่วยกิต ซึ่งมีให้เลือกจ านวน 30 
รายวิชา ดังปรากฏในบทแผนการศึกษา 

(1) 
(1) 
 

(2) 
(1) 
(2) 

 
(1) 

 
(2) 
(2) 
 

(2) 
(2) 

 

3) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต รายวิชาเลือก  
เลือกเรียนภาษาและการสื่อสารอย่างน้อย 2 
หน่วยกิต ซึ่งมีให้เลือกจ านวน 42 รายวิชา  
(ดั งปรากฏในหั วข้อที่  13 ความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ
สถาบัน) และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่
ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดการศึกษา
ทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามที่
หลักสูตรก าหนดที่ตรงกตามปรัชญาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษา
ทั่วไปจ านวน 4 หน่วยกิต ซึ่งมีให้เลือกจ านวน 130 
รายวิชา (ดังปรากฏในหัวข้อที่ 13 ความสัมพันธ์
กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ
สถาบัน) 

6 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 
345-102  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 
 

 
(3) 

 
ยกเลิก 
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วิชาเลือก 
- เลือกวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จาก  
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวทิยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ที่เปิดสอนใน  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยั
อื่น ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  
ยกเลิก 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
322-101 แคลคูลัส 1 
322-102 แคลคูลัส 2 
 
 
324-101  เคมีทั่วไป 1 
324-102  เคมีทั่วไป 2 
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
325-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
330-101  หลักชีววิทยา 1 
330-102  หลักชีววิทยา2 
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1       
331-102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
332-102  ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 
 
332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
332-112  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2 

99 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 

(3) 
(3) 
 
 

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

(1) 
(1) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
คงเดิม 
ยกเลิก เปลี่ยนเป็นรายวิชา 322-106 
คณิตศาสตร์และสถติิ และเปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
คงเดิม 
คงเดิม 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม 
ยกเลิก เปลี่ยนเป็นเรียนรายวิชา 332-109 
ฟิสิกส์ประยุกตส์ าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 
รหัสคงเดิม เปลี่ยนค าอธิบายรายวชิา  
ยกเลิก 

85 หน่วยกิต 
25 หน่วยกิต 

(3) 
(3) 
 
 

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

(1) 
 

(3) 
(3) 
 

(1) 
 
 

2) กลุ่มวชิาบังคับ 
แผนการศึกษาปกติ  
แผนสหกิจศกึษา 

 
48 หน่วยกิต 
51 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวชิาบังคับ 
แผนการศึกษาปกติ 
แผนสหกิจศกึษา 

 
52 หน่วยกิต 
56 หน่วยกิต 
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322-203  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 
 
324-221  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
 
324-231  เคมีอินทรีย์ 1 
324-232  เคมีอินทรีย์ 2 
324-241  เคมีวิเคราะห ์
324-311  เคมีอนินทรีย์ 1 

 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

จัดการเรียนการสอนเป็นแบบโมดูล 2 โมดูล 
โมดูล 
324-240  เทคนิคและเครื่องมือส าหรับ 
คุณภาพและปริมาณวิเคราะห ์
324-350  การจัดการและระบบประกัน 
คุณภาพของห้องปฏิบัติการและ 
โรงงานอุตสาหกรรม 
ยกเลิก 
รายวิชา 
ปรับลดหน่วยกิตเป็น 2 หน่วยกิต และเปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
ยกเลิก น าไปจัดเป็นโมดูล 324-240 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-211 ปรับลด 

 
 

(9) 
 

(8) 
 
 
 
 

(2) 
 

(3) 
(3) 
 

(2) 
 
 
 
 
324-312  เคมีอนินทรีย์ 2 
 
324-321  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
 
324-322  เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 
 
 
324-333  สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ 
 
324-341  การวิเคราะห์ทางเคมโีดยใช้               

เครื่องมือ 1 
324-481  สัมมนาทางเคม ี
325-221  ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์ 1 
 
325-231  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 1 

 
 
 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 
 

(3) 
 

(3) 
 

(1) 
(1) 
 

(1) 

หน่วยกิตเหลือ 2 หน่วยกิต และเปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชาโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งน า 
ไปรวมในรายวิชาเคมเีชิงฟิสิกส์เพือ่ความ
ต่อเนื่องและลดความซ้ าซ้อน 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-311 และเปลีย่น
ค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-222 และเปลีย่น
ค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-321 เปลี่ยนช่ือวิชา
เป็นเคมีควอนตมัและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกลุ 
และเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-331 ปรับลดหน่วยกติ
เหลือ 2 หน่วยกิต และเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
ยกเลิก น าไปจัดเป็นโมดูล 324-240 
 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-381 
เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเป็น 325-321 ปฏิบัติการ
เคมีเชิงฟิสิกส์และเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชาเป็นปฏิบตัิการเคมีอนิทรีย์ และ
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 
 

(2) 
 
 
 

(1) 
(1) 
 

(1) 
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325-232  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 2 
325-241  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
325-312  ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี์ 

325-321  ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์ 2 
325-341  ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้

เครื่องมือ 1 

325-491  โครงงานทางเคมี 1 
(แผนการศึกษาปกติ) 

325-493  สหกิจศึกษา (แผนสหกจิศึกษา) 
328-302  ชีวเคมีขั้นพ้ืนฐาน        

328-331  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 

(1) 
(1) 
(1) 

(1) 
(1) 

(3) 

(6) 
(3) 

(1) 

ยกเลิก 
ยกเลิก น าไปจัดเป็นโมดูล 324-240 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 325-311 และเปลีย่น
ค าอธิบายรายวิชา 
ยกเลิก 
ยกเลิก น าไปจัดเป็นโมดูล 324-240 

เพิ่มวิชา 325-399 การฝึกงานทางเคมี (แผนการ
ศึกษาปกติ) 
คงเดิม 

เพิ่มหน่วยกิตเป็น 8 หน่วยกิต 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 328-204 หลักการทาง
ชีวเคมีส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่ม
หน่วยกิตเป็น 4 หน่วยกิต และเปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
ยกเลิก โดยน าไปรวมในวิชา 328-204 
324-354  เคมีสิ่งแวดล้อม 

(1) 

(1) 

(3) 

(8) 
(4) 

(2) 

3) กลุ่มวชิาเคมีสหวิทยาการ
- เลือกวิชาในกลุ่มวิชาเคมสีหวิทยาการ 

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี ้

324-201  เคมีกับความปลอดภัย 
324-426  คอมพิวเตอร์ทางเคมี 

324-473  มาตรวิทยาและการประกันคุณภาพใน 
        ห้องปฏิบัติการ 

348-463  ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 

4 หน่วยกิต 

(2) 
(2) 

(2) 

(2) 

ยกเลิก 

ยกเลิก น าไปจัดเป็นโมดูล 324-350 
ยกเลิก น าไปจัดเป็นวิชาเลือก โดยเปลี่ยนรหัสวิชา
เป็น 324-325 การเขียนโปรแกรมส าหรับนักเคม ี
ยกเลิก น าไปจัดเป็นโมดูล 324-350 

ยกเลิก 
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4) กลุ่มวชิาเลือก 
แผนการศึกษาปกติ  
แผนสหกิจศกึษา 
- เลือกวิชาในกลุ่มวิชาเลือกซึ่งเปดิสอนโดย
ภาควิชาเคมีหรือรายวิชาในกลุม่เคมีสหวิทยาการ 
หรือท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาอ่ืนหรอืคณะอื่นใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยั
อื่น ท้ังในประเทศและต่างประเทศโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดย
จะต้องเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชา
เคมีรหสั 324, 325 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
(แผนการศึกษาปกติ) หรือ 8 หน่วยกิต (แผนสห
กิจศึกษา 
324-314  โครงสร้างและการตรวจสอบเบื้องต้น 
              ของวัสดุอนินทรีย์ 
324-331  กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์
 
324-411  วิธีเชิงฟิสิกส์ในเคมีอนินทรีย ์
 
324-412  สารอนินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 
324-413  โฟโตเคมีอนินทรีย ์
324-414  เคมีซุปราโมเลกลุเบื้องต้น 

 
17 หน่วยกิต 
14 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
(2) 
(2) 

4) กลุ่มวชิาเลือก 
แผนการศึกษาปกติ 
แผนสหกิจศกึษา 
- เลือกวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเคมี รหสั 324 
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต (ส าหรับนกัศึกษา
แผนการศึกษาปกติ) และ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
(ส าหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา) หากต้องการ
เลือกรายวิชาที่นอกเหนือจากนี้ท่ีเปิดสอนโดย
ภาควิชาอ่ืนหรือคณะอื่นใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยั
อื่น ท้ังในประเทศและต่างประเทศต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
คงเดิม 
 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-332 ปรับลดหน่วยกติ
เป็น 2 หน่วยกิต และเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-315 วิธีเชิงฟิสิกส์และ
เครื่องมือในเคมีอนินทรยี ์
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-316 
ยกเลิก 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-317 

 
8 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 

(2) 
 

(2) 
 

(2) 
 

(2) 
324-415  สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพื่อ

เทคโนโลยีสะอาด 
324-418  หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 1 
324-419  หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 2  
324-421  จลนพลศาสตร์เคม ี
324-422  เคมีเชิงค านวณ 
324-423  เคมีนิวเคลียร์และรังสีเคมี 
324-424  ผลิกศาสตร์เคม ี

(2) 
 

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

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-318 
 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-324 ผลกึศาสตร์เคม ี
และการประยุกต์ใช้หาโครงสร้าง 3 มิติ 

(2) 
 
 
 
 
 
 

(2) 
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324-425  คอลลอยด์และเคมีพื้นผิว 
 
 
 
 
324-428  หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
324-429  หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
324-432  เคมีผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 
 
324-433  เคมีอินทรียสังเคราะห ์
324-434 เคมีเฮเทอโรไซคลิกเบื้องต้น 
324-435  สเตอริโอเคม ี
324-436  วัสดุนาโนอินทรีย ์
324-438  หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 1 
 
324-439  หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2 
324-441  การวิเคราะห์ทางเคมโีดยใช้                

เครื่องมือ 2 
324-442  การวิเคราะห์ทางเคมโีดยใช้ 
             เครื่องมือขั้นสูง 
 
 
324-448  หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1 
324-449  หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2 
324-451  ปิโตรเคม ี
324-452  พลังงานทางเลือกจากชีวมวล 
324-453  กระบวนการทางเคม ี
324-454  หลักการเบื้องต้นส าหรบั MATLAB 
324-455  หลักการกัดกร่อน 
324-456  วัสดุที่มีรูพรุน 
324-471  เคมีอุตสาหกรรม 
324-472  เคมีสิ่งแวดล้อม 
 
324-479  หัวข้อพิเศษทางเคมีประยุกต ์
325-301  เทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น 
325-441  ปฎิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้ 
             เครื่องมือ 2 

(2) 
 
 
 
 

(2) 
(2) 
(2) 
 

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

(2) 
(3) 
 

(3) 
 
 
 

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

(2) 
(1) 
(1) 

ยกเลิก 
เพิ่มวิชา 324-325 การเขียนโปรแกรมส าหรับ 
นักเคมี (รายวิชาใหมโ่ดยปรับเปลีย่นเนื้อหามา
จากวิชาบังคับ 324-426 คอมพิวเตอร์ทางเคมี ใน
หลักสตูรเดิมปี 2559) 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-326 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-327 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-333 ผลิตภัณฑ ์
ธรรมชาต ิ
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-334 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-335 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-336 หัวข้อพิเศษทาง 
เคมีอินทรีย ์
ยกเลิก 
ยกเลิก 
 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-341 ปรับลดหน่วยกติ 
และเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มวิชา 324-342 การวิเคราะหส์ารอินทรีย ์
ปนเปื้อนปริมาณน้อยในอาหารและสิ่งแวดล้อม 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-343  
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-344  
ยกเลิก 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-351  
ยกเลิก น าไปจัดเป็นโมดูล 324-350 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-352 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-353 
ยกเลิก 
ยกเลิก น าไปจัดเป็นโมดูล 324-350 
น าไปเป็นวิชาบังคับโดยเปลี่ยนรหสัเป็น 324-354 
และปรับลดหน่วยกิตเหลือ 2 หนว่ยกิต 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-355  
คงเดิม 
ยกเลิก 

 
(2) 
 
 
 

(2) 
(2) 
(2) 
 

(2) 
 
 

(2) 
(2) 
 
 
 
 

(2) 
 

(2) 
 

(2) 
(2) 
 

(2) 
 

(2) 
(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 
(1) 
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325-492  โครงงานทางเคมี 2 (3) คงเดิม (3) 
325-499  การฝึกงานทางเคมี (1) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 325-399 จ านวน 1 

หน่วยกิต และเปลีย่นเป็นวิชาบังคบัส าหรับ
นักศึกษาแผนการศึกษาปกต ิ

(1) 

- ห รื อ เลื อ ก วิ ช าที่ เปิ ด ส อ น โด ย ภ าค วิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ  หลักสูตร
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

316-201  วัสดุศาสตรเ์บื้องต้น 

- หรือเลือกวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

- 340-241  การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร ์
- 340-381  การเตรียมสมัมนาทางวิทยาศาสตร์ 

- หรือเลือกวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวสัดุ หลักสตูร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร ์
342-310   พอลิเมอร์และสมบัติพอลิเมอร์ 

        พื้นฐาน 
342-322  ยางและเทคโนโลยียาง 
342-332  พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ 
342-334  การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร ์
342-436  สีและสารเคลือบผิว 
342-438  การรีไซเคลิพอลิเมอร ์
- หรือเลือกวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชา

คณิตศาสตร์และสถติิ หลักสูตรสาขาวิชาสถิต ิ
347-201  สถิติพื้นฐาน 
- หรือเลือกวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ

วิศวกรรมศาสตร ์
223-201  พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
223-321  มลพิษน้ าจากอุตสาหกรรม             

และการควบคุม 
223-341  มลพิษทางอากาศและการควบคุม 
223-461  การจัดการกากของเสียอันตราย 
223-472  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
223-473  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(3) 

(2) 
(2) 

(3) 

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

(3) 

(3) 
(3) 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรอาจก าหนด
รายวิชาอื่นที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยั
อื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามี
ประโยชน์และให้เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้านเพิ่มเติมตามความเหมาะสมท่ีสอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีและบริบท 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

- เลือกวิชาใด ๆ ท่ีสนใจที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยั
อื่น ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งมีเนื้อหา
รายวิชาไมซ่้ าซ้อนหรือใกลเ้คียงกบัเนื้อหารายวิชา
ที่เรียนมาแล้วโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรก่อนลงทะเบียน
รายวิชา 

 คงเดิม  
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  

 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 รายวิชาที่ มคอ.1 ก าหนด 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
    
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
              กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   
              กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติ 
              กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติ 
              กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติ 
 
 
   2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 

    2.2.1) แผนปกต ิ
    2.2.2) แผนสหกิจศึกษา 

   2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
     2.3.1) แผนปกต ิ
     2.3.2) แผนสหกิจศึกษา 

 

85 
25 
6 

      8 
      4 
      7 

 
 
 

52 
56 
 
8 
4 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
         กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     
         กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติ     
         กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติ 
         กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติ 
(กลุ่มวิชาในข้อ 2.1 เพ่ิมเติมอีก               
2 กลุ่ม)  
  2.2 กลุ่มวิชาบังคับ และ 
   
 
  2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
 
 

84 
24 
 6 

      4 
 4 
 4 
 6 
 

60 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
รวม 121 รวม 120 

 
* แผนการศึกษาของหลักสูตรปกติและแผนสหกิจศึกษามีจ านวนหน่วยกิตรวมเท่ากันคือ 121 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและ

การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 

https://reg.psu.ac.th/reg/regulation/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202563.pdf
https://reg.psu.ac.th/reg/regulation/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202563.pdf
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
_________________ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

และการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ  ๒   ข้ อบั งคับนี้ ให้ ใช้ บั งคับกับ นั กศึ กษ าและผู้ เรี ยนซึ่ ง เข้ าศึ กษาใน มหาวิทยาลั ย 
สงขลานครินทร์ ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
                   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   “คณะ” หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 
                   “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
                    “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หน่วยกิตท่ีนักศึกษาและผู้เรียน เรียนสะสมเพ่ือ ให้ครบ
ตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
               “คลังหน่วยกิต” (Credit Bank) หมายความว่า  ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับ
ผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนในระบบ
คลังหน่วยกิต 
                   “สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
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                   “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้มีความรู้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่
เทียบเท่า ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้หมายความรวมถึงผู้อยู่ในระหว่างการ
รับรองคุณวุฒิหรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของหลักสูตร                 
                   “ผู้เรียน” หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด             

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
หมวด  ๑ 

การรับบุคคลเข้าศึกษา 
 

ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยวิธี ดังนี้ 
                              (๑)  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ซ่ึงด าเนนิการโดย
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
                              (๒)  การรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                              (๓)  การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันหรือรัฐบาล 
                              (๔)  วิธีอ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖  การรับผู้เรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๗  ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (ก)  นักศึกษา 
                       (๑)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า  
                               (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ ๕ 

 (ข)  ผู้เรียน 
                      (๑)  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่มีความสนใจ
และสามารถที่จะเข้าศึกษาในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน หรือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเรียนใน
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

               (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นผู้เรียนตามความในข้อ ๖ 
ข้อ ๘  ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามก าหนด

และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ  
         ผู้เรียนให้รายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด  ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษา ดังนี้  
                       (๑)  การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
                       (๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม 
                       (๓)  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน 
ๆ  
                       จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา/ชุดวิชาให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐  ให้มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและ
หลักสูตรต่าง ๆ หากคณะหรือหลักสูตรใดมีหน้าที่เก่ียวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวย
การศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาและผู้เรียน 
  ข้อ ๑๑  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ ดังนี้  

(๑)  ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา ออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้ ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

(๒)  ระบบหน่วยการศึกษา คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หัวข้อการศึกษา โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนและจ านวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 
  (๓)  ระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่
ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
  ข้อ ๑๒  ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
                         (๑)  ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่น 
ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า
สิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 



 

 227 

(๒)  ภาคปฏิบัติ โครงงาน ปัญหาพิเศษ ใช้เวลาทดลองหรือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะ การ
คิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมระหว่างสามสิบ
ถึงสี่สิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)  การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบอื่น ๆ  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ   โดยมีจ านวน
ชั่วโมงรวมระหว่างสี่สิบห้าถึงเก้าสิบชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๔)  สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์และไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง 
   (๕)  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
  ข้อ ๑๓  คณะที่รับผิดชอบรายวิชาอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 

 ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และก าหนดการตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  (๑)  ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสองวัน
แรกของภาคฤดูร้อน  

(๒)  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้แม้พ้นก าหนดตาม (๑) แต่ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน และ
ต้องช าระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓)  ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้องยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษาภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ลาพักมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออก
จากทะเบียนนักศึกษาก็ได้ 

(๔)  มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ในกรณีที่มีเหตุอันควร 

ข้อ ๑๕  การขอเพ่ิมรายวิชาภายหลังพ้นก าหนดตามข้อ ๑๔(๑) กระท าได้ไม่เกินสามสิบวัน นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อน 

          ข้อ ๑๖  การถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การถอนรายวิชาภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ

ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
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(๒)  การถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามความในข้อ (๑) แต่ไม่เกินสิบสองสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินห้าสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดย
จะได้สัญลักษณ์ W 

(๓)  การถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ จะต้องเหลือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่าง
น้อยหนึ่งรายวิชา หากถอนรายวิชาทั้งหมด ต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา  

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนเรียน การขอเพ่ิมรายวิชา และการถอนรายวิชา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖(๒) จะกระท าได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อนแล้วให้คณบดีเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ ๑๘  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องช าระให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๙  การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๒๐  การย้ายคณะภายในมหาวิทยาลัย หรือการย้ายประเภทวิชา/หลักสูตรภายในคณะเดียวกัน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่ 
ขอย้ายเข้าศึกษา หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด 

 การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา 
      ข้อ ๒๑  มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าเป็นนักศึกษา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษา
และอธิการบดี โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาค
การศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
             การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาจะขอโอนเข้าศึกษา 
            ข้อ ๒๒  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายตามข้อ ๒๐ หรือโอนตามข้อ ๒๑ มีสิทธิได้รับการรับโอน
หรือเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓-๒๖ 

ข้อ ๒๓  การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้ด าเนินการดังนี้ 
             (๑)  นักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอน ให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์
แรกท่ีเข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาค
การศึกษานั้น ๆ 
   (๒)  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า 
คณะ 
   (๓)  นักศึกษาท่ีได้รับการโอนหรือเทียบโอน และได้รับสัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม 
ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอน หากลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าจะถือว่าเป็น
โมฆะ 
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            ข้อ ๒๔  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
                   (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแล 
                   (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่ในระดับ
เดียวกัน หรือมีปริมาณเทียบเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน  

(๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือ
เทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S ยกเว้น กรณีตามข้อ ๒๕(๒) 

(๔)  ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่     

          ข้อ ๒๕  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือหลักสูตร ดังนี้ 
(๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับ

หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(๒)  การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรใหม่ รายวิชานั้น

จะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S  

ข้อ ๒๖  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ที่ย้ายสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                   (๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๒)  คณะอาจรับโอนหรือเทียบโอนเป็นกลุ่มรายวิชาหรือหมวดรายวิชาโดยไม่ปรากฏชื่อ
รายวิชาที่รับโอนหรือเทียบโอนแต่ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต   

        ข้อ ๒๗  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                    (๑)  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด
สอน 
                    (๒)  การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็น
หลัก 
                    (๓)  วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การ
พิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
                    (๔)  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า จึงจะให้
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
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                     (๕)  ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาจึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๒๘  การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๒๗ ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
                    (๑)  หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CS (credits from 
standardized test) 
                    (๒)  หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CE (credits 
from exam) 
                    (๓)  หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ให้
บันทึก CT (credits from training) 
                    (๔)  หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP (credits from 
portfolio) 

 ข้อ ๒๙  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนโดย
มหาวิทยาลัยได้ตามอัธยาศัยและสามารถสะสมผลการเรียน ผลการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 
             การรับรองระดับสมรรถนะการเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การเทียบโอนรายวิชา และการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหลักสูตรและประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๐  การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                    (๑)  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดม-ศึกษา
อ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษาและอนุมัติจากอธิการบดี 
                    การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๓ และ ๒๔ ทั้งนี้ รายวิชาที่ได้รับ
การรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม
และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                    (๒)  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน สามารถเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรปริญญาตรีที่สองได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง 
                    การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ 

ข้อ ๓๑  การศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้ด าเนินการ ดังนี้ 
             (๑)  นักศึกษาอาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 
 

             (๒)  นักศึกษาสามารถศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ ตามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะ หลักสูตร  
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                     รายละเอียดของการศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๓ 
การวัดและประเมินผล 

 

ข้อ ๓๒  การวัดและประเมินผลให้ด าเนินการดังนี้ 
             (๑)  มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาและผู้เรียนได้
ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษาโดยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะ
มอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดในแต่ละ
รายวิชา  
             (๒)  นักศึกษาและผู้เรียนที่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตต้องเข้ารับการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตามกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ก าหนด และต้องเข้าเรียน
ตามแผนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
  ข้อ ๓๓  ให้วัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
                   (ก)  การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มี ๘ ระดับ และแต่ละระดับมี
ความหมายและค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
                                           ระดับคะแนน      ความหมาย           ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

         A  ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
         B+ ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
         B  ดี (Good)   ๓.๐ 
         C+ พอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 
         C  ปานกลาง (Fair)   ๒.๐ 
         D+ อ่อน (Poor)   ๑.๕ 
         D  อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 
         E  ตก (Fail)   ๐.๐ 

                   (ข)  การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 
                         (๑)  รายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาที่มีจ านวน
หน่วยกิตแต่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่
ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
                                            G (Distinction) หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
                                            P (Pass)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ 
                                            F (Fail)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
                         (๒)  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
                                            S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  
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                                            U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
                         (๓)  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมาย ดังนี้ 
                                            I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ
อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชา
นั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความในข้อ 
๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือด าเนินการให้มีการ
วัดและประเมินผลภายในหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่า
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้  
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที 
                                            W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อ
นักศึกษาได้ถอนรายวิชาตามความในข้อ ๑๖(๒) หรือ ข้อ ๑๗ หรือได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียน
เรียนวิชานั้น ตามความในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้
สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
                                            R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาค
การศึกษาปกติถัดไป ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้นหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดย
มีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
                                            การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะ
ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป จึงจะมีสิทธิได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายในสองสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี
  ข้อ ๓๔  นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรก าหนด หรือสัญลักษณ์ F ใน
รายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 
  ข้อ ๓๕  นักศึกษาจะลงทะเบียนซ้ ารายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือได้
สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 
  ข้อ ๓๖  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตเป็น
หน่วยกิตสะสมได้ โดยให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
 
                                นกัศึกษาตามวรรคหนึ่งทีไ่ด้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ า
โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้าย
หลักสูตรและรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 
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  ข้อ ๓๗  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้ค่า
ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่หลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ค่าระดับคะแนนสูงกว่า 
๑.๐๐ จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
                                ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
  ข้อ ๓๘  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดย
ค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                                (๑)  หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิต กับ ค่าระดับ
คะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
                                (๒)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน 
                                (๓)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+ D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้
น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                                (๔)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณ
เป็นค่าที่มีเลขทศนิยมสองต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่สาม 
  ข้อ ๓๙  เมื่อมีการตรวจพบว่า นักศึกษาและผู้เรียนทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใดให้ผู้
ที่รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่
นักศึกษา ผู้เรียนนั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้นักศึกษา ผู้เรียนที่ทุจริตในการ
วัดผลดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น  
  ข้อ ๔๐  ข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการสอบวัดผลทางการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
คณะเป็นผู้พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
 

หมวด ๔ 
สถานภาพการศึกษา 

 
ข้อ ๔๑  ให้มหาวิทยาลัยจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  

ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พัก โดยสถานภาพนักศึกษามีสามประเภท ดังนี้  
            (ก)  ภาวะปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
             (ข)  ภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ ใน
ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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             (ค)  ภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๒.๐๐ โดยให้
จ าแนกนักศึกษา ในภาวะรอพินิจ ดังนี้ 
                                     (๑)  นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแรก และได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๒๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาในภาวะปกติท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
                                     (๒)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
                                     (๓)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 

ข้อ ๔๒ ประเภทการลามี ดังนี้ 
             (ก)  ลาป่วยหรือลากิจให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                       (๑)  ในระหว่างเปิดภาคการศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้สอน 
                       (๒)  ในระหว่างสอบนักศึกษาป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ต้องยื่น
ค าร้องขอผ่อนผันการสอบต่ออาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาภายในวันถัดไปหลังจากการสอบแต่ไม่เกินเจ็ด
วันท าการโดยสามารถอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษและให้ได้สัญลักษณ์ 
W หรือไม่อนุมัติการผ่อนผันและให้ถือว่าขาดสอบ 
                       (๓)  การลาป่วยต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง 
   (ข)  ลาพักการศึกษา หมายถึงการลาพักท้ังภาคการศึกษา โดยให้แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณบดีและในกรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
          ในปีการศึกษาแรกท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไม่ได้ ยกเว้น ใน
กรณีท่ีป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการและ/หรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า
เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
        กรณีขอยกเว้นนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามวรรคก่อนต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีเป็นกรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
                      นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาหรือได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                      การให้ลาพักการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้นวินิจฉัย
ว่าป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน 
คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้  

ข้อ ๔๓  นักศึกษาท่ีไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยอาจยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดีได้ 
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ข้อ ๔๔  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ไม่ผ่านผลการ
สอบวัดสมรรถนะ และ/หรือทักษะ และ/หรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตร
และ/หรือมหาวิทยาลัยก าหนด ให้รักษาสถานภาพนักศึกษาและช าระค่ารักษาสถานภาพ 

ข้อ ๔๕  การพ้นสภาพการศึกษาของนักศึกษาและผู้เรียน มีดังนี้ 
  (ก)  นักศึกษา จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 

                         (๑)  ตาย 
                         (๒)  ลาออก 
                         (๓)  ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการศึกษา 
                         (๔)  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในสามสิบวัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดย
มิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือไม่ได้รักษาสถานภาพ   
                         (๕)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๐๐ ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย  
                         (๖)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๒๕ ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
                         (๗)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน ในสองภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
                         (๘)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
ไดร้ับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
                         (๙)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
                         (๑๐)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 
                         (๑๑)  นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืน
ตามประกาศของหลักสูตร ไม่ได้ยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของ
หลักสูตรภายในหนึ่งปีการศึกษานับตั้งแต่วันที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาอาจยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิและ/หรือการ
รับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของหลักสูตร ในโอกาสแรกที่ท าได้ 
                         (๑๒)  ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
   (ข)  ผู้เรียน จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 
                         (๑)  ตาย 
                                      (๒)  ลาออก 
                                      (๓)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย 
                                (๔)  ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๔๖  นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการศึกษาตามความในข้อ ๔๕(ก)(๔) สามารถด าเนินการขอคืนสภาพ
การศึกษาได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี 

หมวด ๕ 
การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๔๗  การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(ก)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

        (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้นับรวมถึง
รายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอนด้วย 

  (๒)  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 

  (๓)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
      (๔)  มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดแต้มระดับคะแนนของรายวิชาเพ่ือส าเร็จการศึกษาเพ่ิมเติมก็ได้ แล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 

  (๕)  ไม่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
        (๖)  ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และถูกสั่งให้เข้า

โครงการพัฒนาตนเองหรือบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
 (๗)  ไมอ่ยู่ระหว่างถูกมาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา 
 (๘)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
 (๙)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  (ข)  ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ ดังนี้ 
  (๑)  หลักสูตรสี่ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ 
  (๒)  หลักสูตรห้าปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ 
  (๓)  หลักสูตรไม่น้อยกว่าหกปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบภาคการศึกษาปกติ 
  (๔)  หลักสูตรต่อเนื่อง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสามภาคการศึกษาปกติ 
        นักศึกษาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาและผู้เรียนไม่อยู่ภายใต้บังคับ

ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
        (๕)  หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพ หรือจ าเป็นต้อง

รักษามาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาที่
แตกต่างจากข้อก าหนดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ก็ได้ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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           (ค)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้ 
                                     (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) 
                                     (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
                                     (๓)  ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือสัญลักษณ์
อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าในรายวิชาใด ๆ 
                                     (๔)  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่จะได้รับปริญญา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในหลักสูตร คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ทั้งนี้ 
ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เพราะเหตุป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา                      
                                     (๕)  ไมเ่คยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้งกรณี
ใช้มาตรการรอการลงโทษ 
   (ง)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้  
                            (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) ข้อ ๔๗(ค)(๔) และข้อ ๔๗(ค)(๕) 
                            (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
                            (๓)  ไม่เคยไดค้่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรนั้น 
                            (๔)  ไม่เคยได้ระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
   (จ)  นักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
   (ฉ)  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา 
หรือปริญญาเกียรตินิยมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัย 
ได้อนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษาใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปนั้นเป็นโมฆะ  

(ช)  ผู้เรียนที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
         (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา 
         (๒)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
         (๓)  มีสถานภาพเป็นผู้เรียน มีจ านวนหน่วยกิตสะสมในคลังหน่วยกิต ตามข้อ 
ก าหนดของหลักสูตรที่จะได้รับปริญญา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
         (๔)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
         (๕)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
         (๖)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๘  การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
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ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑)  การให้ปริญญาอาจเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ทัง้ภายในและต่างประเทศ หรือปริญญาร่วม หรือปริญญาสองใบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงความร่วมมือหรือ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับการให้ปริญญาของสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกัน  
                               (๒)  รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๔๙ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปจนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา   
  ข้อ ๕๐ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึงปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๕๑ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ปริญญาแก่นักศึกษา
ต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้นปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการ 
ศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ถือเป็นประกาศตามนัยข้อ ๔๘(๒) แห่งข้อบังคับนี้ 
โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศที่มีบันทึกข้อตกลง 
จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
 
 

                         จรัส   สวุรรณเวลา 
                (ศาสตราจารย์จรัส   สุวรรณเวลา) 

                           นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ณ   
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
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