
         
                                          

 
 
 
 

 
 
 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวชิาเคมี 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

                                                
 



สารบัญ 
          

                   หน้า 
1. ช่ือหลกัสูตร                   1 
2. ช่ือปริญญา         1 
3. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ        1 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร      1 

4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร       1 
4.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร      1 

5. ก าหนดการเปิดสอน        2 
6. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา        2 
7. การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา        2 
8. ระบบการศึกษา         2 

8.1 ระบบการจดัการศึกษา       2 
8.2 การคิดหน่วยกิต        2 

9. ระยะเวลาการศึกษา        2 
10. การลงทะเบียนวชิาเรียน        2 
11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา       3 
12. อาจารยผ์ูส้อน         3 
13. จ านวนนกัศึกษา         4 
14. สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน       5 
15. หอ้งสมุด         6 
16. งบประมาณ         6 
17. หลกัสูตร         7 
18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร       34 
19. การพฒันาและการประเมินหลกัสูตร      35 
ภาคผนวก 

 ภาคผนวก  ก หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      36 
 ภาคผนวก  ข ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรวา่ดว้ยการประเมินผล 
   การศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  52 
             ภาคผนวก ค      การเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง    60 

 



 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเคมี 
หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549 

 
 
1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเคมี 
 ภาษาองักฤษ  Bachelor  of  Science  Program  in  Chemistry 
2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็   วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) 
    Bachelor  of  Science (Chemistry) 
 ช่ือยอ่   วท.บ. (เคมี) 
    B.Sc. (Chemistry) 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเคมี เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งผลิตนกัเคมี ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในศาสตร์ทางเคมี ทั้งดา้นเน้ือหา ทกัษะการปฏิบติั และการจดัการในวชิาชีพ 
 4.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
  เพื่อผลิตบุคลากรวชิาชีพเคมี ใหมี้คุณลกัษณะดงัน้ี 

 4.2.1  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.2.2  มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสังคม  
 4.2.3  มีภาวะผูน้ า วสิัยทศัน์กวา้งไกลและความคิดสร้างสรรค์ 
 4.2.4  มีมนุษยสัมพนัธ์ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น หรือท างานเป็นหมู่คณะได ้
 4.2.5  มีทกัษะพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพในสังคมยคุปัจจุบนั อาทิ ทกัษะในการ

ส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นตน้ 
  4.2.6  มีความรู้ในการวจิยัและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูง 
  4.2.7  มีความรู้ทางเคมี สามารถน าทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใชใ้นการผลิตดว้ยกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลิตภณัฑข์องชุมชนทอ้งถ่ินได ้
 4.2.8  สามารถประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเคมีทั้งภาครัฐและเอกชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และปลอดภยัต่อตนเอง และส่ิงแวดลอ้ม 
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5. ก าหนดการเปิดสอน 
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 6.2 เป็นผูมี้คุณสมบติัอ่ืนครบถว้น  ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเร่ืองการรับ          
นกัศึกษา 
7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของมหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
8. ระบบการศึกษา 
 8.1 ระบบการจดัการศึกษา 
  ใชร้ะบบทวภิาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์  การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนใหมี้ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต     
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงไดก้บัภาคการศึกษาปกติ  
 8.2 การคิดหน่วยกิต 
  8.2.1 รายวชิาภาคทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง                
ต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.2 รายวชิาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชฝึ้กไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ    
ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยระบบทวภิาค 
  8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลาท า    
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อการศึกษาภาคปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบ  
ทวภิาค 
9. ระยะเวลาการศึกษา 
 หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีการศึกษา           
และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
10. การลงทะเบียนเรียน 
 10.1 ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ 
 10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 10.3 การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑข์อ้ 10.1 และ 10.2 ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ     
ของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 
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11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร            
วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
 

12. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

ล าดับ
ที่ 

 

ช่ือ - สกุล 
 

คุณวุฒิ 
 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ผลงานทางวชิาการ 

1 นายระมดั   โชชยั 
 
 
 
 
 
 
 

ปร.ด. (เคมี    
เชิงฟิสิกส์) 
กศ.ม. (เคมี) 
กศ.บ.(เคมี) 

รองศาสตราจารย ์ 1.มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์กายภาพ 
(2534) 
2.อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบ้ืองตน้ 
(2534) 
3.เคมี 1 (2541) 
4.เคมีอนินทรียค์วอนตมั 1(2541) 
5.เคมีทัว่ไป (2547) 
6. การวจิยัเร่ือง การศึกษาอตัราการ 
ดูดซึมกรัมมอ๊กโซนในพืชประเภทผกั 
(2542) 
 

2 นางพรเพญ็  โชชยั กศ.ม. (เคมี) 
กศ.บ.(เคมี) 

รองศาสตราจารย ์ 1. ฟิสิกลัเคมี 1 (2530) 
  2. ความรู้เร่ืองอะตอม : สมบติั  
  และโครงสร้าง(2530) 
  3. เคมี 2(2545) 

4. เคมีเชิงฟิสิกส์ภาคเคมีควอนตมั 
(2545) 
5. ชีวเคมี 1 (2547) 
 

3 นางขวญัดาว   แจ่มแจง้ วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1. เคมีอนินทรีย ์1 (2548) 
2. เคมีอินทรียเ์ล่ม 1(2548) 
3. การวจิยัเร่ืองการสังเคราะห์ 
พรีเคอเซอร์ของอิพิเพนทีโนมยัซิน II 
4. การวจิยัดา้นเคมีวเิคราะห์ 
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ล าดับ
ที่ 

 

ช่ือ - สกุล 
 

คุณวุฒิ 
 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ผลงานทางวชิาการ 

4 นายปรีชา   ปัญญา วท.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
คบ. (เคมี) 

อาจารย ์ 1. เคมีวเิคราะห์ (2549) 
2.เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรม   
เกษตร 
3. การวจิยัดา้นAdsorption Chemistry  
 

5 นางสาวกฤษณา  
         กล่ินจนัทร์ 
 

วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี)  

อาจารย ์ การวจิยัเร่ือง การออกแบบและพฒันา
ตวับ่งช้ีความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
แหนม 

 
13. จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
ชั้นปี  1 

ชั้นปี  2 
ชั้นปี  3 
ชั้นปี  4 

25 
- 
- 
- 

25 
25 
- 
- 

25 
25 
25 
- 

25 
25 
25 
25 

25 
25 
25 
25 

รวม 25 50 75 100 100 
จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่ 

จะส าเร็จการศึกษา 

 

- 
 

- 
 

- 
 

25 
 

25 
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14. สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
 14.1 อาคารสถานท่ี 
ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 

1 หอ้งปฏิบติัการเคมีพื้นพื้นฐานขนาด 1212 
เมตร พร้อมโตะ๊ปฏิบติัการและตูค้วนั 

2 2 

2 หอ้งปฏิบติัการเฉพาะสาขา ขนาด 812 
เมตร พร้อมโตะ๊ปฏิบติัการและตูค้วนั 

- 4 

3 หอ้งปฏิบติัการวจิยัเคมี ขนาด 
4 12 เมตร  

- 4 

4 หอ้งปฏิบติัการเป่าแกว้ ขนาด 812 เมตร 
พร้อมโตะ๊ปฏิบติัการ 

- 1 

 14.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 

1 Multimedia projector 1 1 

2 เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณ 1 1 

3 ชุดคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน - 10 

4 Atomic absorption spectroscopy - 1 

5 Infrared spectrometer - 1 

6 Gas chromatography - 2 

7 High performance liquid chromatography - 1 

8 UV/VIS spectrophotometer 1 1 

9 Spectrophotometer 1 6 

10 Nuclear magnetic resonance - 1 

11 Mass spectrometer - 1 

12 Polarimeter - 2 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 

13 pH – meter conductivity 1 5 

14 Amino acid analysis - 1 

15 Rotary evaporator - 3 

16 Automatic titrator - 3 

17 Furnace high – temperature 1 - 

18 Oven - 2 

19 Ultracentrifuge  - 1 

2 Melting point apparatus - 1 

20 Electrophoresis apparatus - 1 

21 X – ray diffraction apparatus - 1 
15. ห้องสมุด   
 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเป็นศูนยก์ลาง
นวตักรรมการเรียนการสอนท่ีนกัศึกษาสามารถใชเ้ป็นแหล่งการศึกษาคน้ควา้และสืบคน้ ประกอบการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย ส่ือต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
         15.1 เอกสารต าราข้ันสูงประกอบรายวชิาต่าง ๆ ของสาขาวชิาเคมี 
  หนงัสือต าราภาษาไทย   จ านวน 563      ช่ือเร่ือง 
  หนงัสือต าราภาษาต่างประเทศ  จ านวน   54 ช่ือเร่ือง 
         15.2 วารสารวชิาการทางวทิยาศาสตร์ ประกอบการศึกษาคน้ควา้สาขาวชิาเคมี 
  วารสารภาษาไทย    จ านวน 24   ช่ือเร่ือง 
  วารสารภาษาต่างประเทศ   จ านวน  9 ช่ือเร่ือง 
16. งบประมาณ (คิดตามค่าเฉล่ียต่อหวั  8,000 บาท) 

ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 
จ านวนนกัศึกษา 25 50 75 100 100 
งบประมาณ 200,000 400,000 600,000 800,000 800,000 
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17. หลกัสูตร 
            17.1 จ านวนหน่วยกิต 
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  132 หน่วยกิต 
            17.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
  มีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวชิาดงัน้ี 

 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐาน                                 

หลกัสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 

 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
    1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
    1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
    1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
    1.4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    1.5  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 วชิาแกน 
    2.2  วชิาเอก 
    2.3  วชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี 

ไม่นอ้ยกวา่ 30  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 84  หน่วยกิต 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 6  หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่  34   หน่วยกิต 
                     9    หน่วยกิต 
                     8    หน่วยกิต 
                     6    หน่วยกิต 
                     9    หน่วยกิต 
                     2    หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่  92   หน่วยกิต                      
                    18   หน่วยกิต 
                    69   หน่วยกิต 
                    5     หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่  6    หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  120  หน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่ 132 หน่วยกิต 
          17.3 รายวชิา 
   17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ไม่นอ้ยกวา่    34      หน่วยกิต 

(รายละเอียดในภาคผนวก) 
17.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่นอ้ยกวา่    92 หน่วยกิต 

17.3.2.1 วชิาแกนวทิยาศาสตร์   บงัคบัเรียน  18 หน่วยกิต 
     4011101 หลกัฟิสิกส์     4(3-3-7) 
    4021101 หลกัเคมี     4(3-3-7) 
    4031101 หลกัชีววทิยา     4(3-3-7) 
    4091401    แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์1   3(3-0-6) 
    4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์  3(3-0-6) 
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17.3.2.2 วชิาเอก   ใหเ้รียน ไม่นอ้ยกวา่   69     หน่วยกิต 

    1) วชิาเอกบงัคบั เรียน         52  หน่วยกิต 
        4022201 เคมีอนินทรีย ์1    4(3-3-7) 
        4023202 เคมีอนินทรีย ์2    4(3-3-7)  
        4022301 เคมีอินทรีย ์1    4(3-3-7) 
        4023302 เคมีอินทรีย ์2    4(3-3-7) 
        4022401  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1     4(3-3-7)  
        4023402  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2     4(3-3-7) 
        4022501     ชีวเคมี 1     4(3-3-7) 

       4023502 ชีวเคมี 2     4(3-3-7) 
        4022601 เคมีวเิคราะห์    3(2-3-5)    
        4022611 การวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ 1  3(1-4-4)  
        4023721 เคมีอุตสาหกรรม 1   3(2-3-5) 
        4024729 การควบคุมการตรวจสอบและ    
      การประเมินคุณภาพผลิตภณัฑเ์คมี         3(2-3-5)     
        4023901 ระเบียบวธีิวจิยัทางเคมี   1(1-0-2) 
        4024902 โครงการวจิยัทางเคมี   3(0-6-3) 
        4024911 สัมมนาเคมี     1(0-2-1) 
        4023141 ภาษาองักฤษส าหรับนกัเคมี  3(3-0-6) 
                

          2) วชิาเอกเลือก  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ีหรือรายวชิาเคมีใน
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาก่อน ไม่นอ้ยกวา่ 17  หน่วยกิต   
        4021111 เสริมทกัษะปฏิบติัการเคมี  2(1-3-3) 
        4021121 ระเบียบวธีิคณิตศาสตร์และสถิติ 
      ส าหรับนกัเคมี     3(3-0-6)  
        4022112 การเป่าแกว้    2(1-3-3) 
        4022131 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 2(1-2-3) 
        4024203 เคมีออร์แกโนเมทลัลิก   3(2-3-5) 
        4024207 วทิยาการใหม่ในสาขาอนินทรียเ์คมี 2(2-0-4) 

        4022304 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย ์ 2(1-3-3) 
        4024302 วทิยาการใหม่ในสาขาเคมีอินทรีย ์  2(2-0-4) 
        4024303 เคมีอินทรีย ์3    3(2-3-5) 
        4024304 เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก  3(2-3-5) 
        4024305 การสังเคราะห์สารอินทรีย ์  3(2-3-5) 
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        4024306 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ   3(2-3-5) 
        4024307 พฤกษเคมี    3(2-3-5)  
        4024404 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ   3(3-0-6) 
        4024407 วทิยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
        4024411 เคมีของคอลลอยด์   3(2-3-5) 
        4024503 ชีวเคมี 3     3(2-3-5) 
        4024506 ชีวเคมีวเิคราะห์    3(2-3-5) 
        4024507 วทิยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี  2(2-0-4) 
        4022602 คุณภาพวเิคราะห์เชิงเคมี   2(1-3-3) 
        4022603 ปริมาณวเิคราะห์เชิงเคมี   2(1-3-3) 
        4023604 สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี   3(3-0-6) 
        4023612 การวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ 2  3(1-4-4) 

       4024607 วทิยาการใหม่ในสาขาเคมีวเิคราะห์ 2(2-0-4) 
        4024612 การวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือชั้นสูง 2(2-3-5) 
        4023621 การวเิคราะห์อาหาร   2(1-3-3) 
        4023631 การวเิคราะห์ดินและปุ๋ย   2(1-3-3) 
        4023701 เคมีประยกุต ์    3(2-3-5) 
        4023711 เคมีสภาวะแวดลอ้ม   3(2-3-5) 
        4024722 เคมีอุตสาหกรรม 2   3(2-3-5) 
        4023723 ยนิูตโอเพอเรชนั    2(1-3-3) 
        4023724 เคมีอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม  3(2-3-5) 
        4023725 เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร  3(2-3-5) 
        4023731 เทคโนโลยปิีโตรเลียมและปิโตรเคมี 3(2-3-5) 
        4024732 เคมีเก่ียวกบัน ้ามนัเช้ือเพลิง  3(2-3-5) 

       4023751 เคมีอาหาร    3(2-3-5) 
        4023761 เคมีเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง   3(2-3-5) 
        4023762 เคมีเก่ียวกบัน ้าหอม   3(2-3-5) 
        4023771 เทคโนโลยกีารชุบผวิ   3(2-3-5) 
        4023772 เคมีเก่ียวกบัสี    3(2-3-5) 
        4023781 เทคโนโลยเีซรามิกส์ 1   3(2-3-5) 
        4024782 เทคโนโลยเีซรามิกส์ 2   3(2-3-5) 
        4023791 เคมีเภสัช 1    3(2-3-5) 
        4023796 เคมีการแพทย ์    3(2-3-5) 
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        4023801 เคมีพอลิเมอร์    3(2-3-5) 
        4023802 เทคโนโลยพีอลิเมอร์   3(2-3-5) 
        4023821 เคมีเก่ียวกบัพลาสติก   3(2-3-5) 
        4023841 เคมีส่ิงทอ    3(2-3-5) 
        4023842 เคมีส่ิงทอธรรมชาติ   3(2-3-5) 
        4023843 เคมีส่ิงทอสังเคราะห์   3(2-3-5) 
        4023871 เคมียาง     3(2-3-5) 
        4023874 ผลิตภณัฑย์าง    2(2-0-4) 
        4023875 สารเคมีผสมยาง    3(2-3-5) 
        4024922 วทิยาการนาโนทางเคมี   3(2-3-5) 
        4024931 เคมีศึกษา    2(1-3-6) 

17.3.2.3 วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   5 หน่วยกิต 
 4024801       การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเคมี                 5(450ชัว่โมง) 

                           17.3.3  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่    6 หน่วยกิต 
    ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัและสถาบนัอุดมศึกษา
อ่ืนๆ โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
            17.4 แผนการศึกษา 

  ปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก(ท-ป-อ) 
 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 5 
 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 
 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 
 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 3(3-0-6) 
4021101 หลกัเคมี 4(3-3-7) 

รวม 19 
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ปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก(ท-ป-อ) 
 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 2 
 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  2 
 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 
 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 

 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 2 
4011101 หลกัฟิสิกส์ 4(3-3-7) 
4031101 หลกัชีววทิยา 4(3-3-7) 

4022301 เคมีอินทรีย ์1 4(3-3-7) 
 รวม 22 

จัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร ในเร่ือง  
 จรรยาบรรณอาชีพนกัเคมีท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
   การสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมืออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 

ปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก(ท-ป-อ) 
 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร   2  
 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  4 

 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 

 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 
4022201 เคมีอนินทรีย ์1 4(3-3-7) 
4022501 ชีวเคมี 1  4 (3-3-7) 

 วชิาเอกเลือก 3 
รวม 21 
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ปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก(ท-ป-อ) 
 หมวดการศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 

4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 4(3-3-7) 
4023202 เคมีอนินทรีย ์2 4(3-3-7) 
4023302 เคมีอินทรีย ์2 4(3-3-7) 
4023502 ชีวเคมี 2 4(3-3-7) 

4022601 เคมีวเิคราะห์ 3(2-3-5) 
รวม 21 

จัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร ในเร่ือง  
   ภาวะผูน้ า การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และการท างานเป็นทีม 

ปีที ่3 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก(ท-ป-อ) 
4022611 การวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ 1 3(1-4-4) 

4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 4(3-3-7) 
4023721 เคมีอุตสาหกรรม 1 3(2-3-5) 
4002551 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
4023901 ระเบียบวธีิวจิยัทางเคมี  1(1-0-2) 

 วชิาเอกเลือก 5 
 วชิาเลือกเสรี 3 

รวม 22 
ปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก(ท-ป-อ) 
4024911 สัมมนาเคมี 1(0-2-4) 
4023721 การควบคุม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภณัฑเ์คมี 3(2-3-5) 
4023141 ภาษาองักฤษส าหรับนกัเคมี 3(3-0-6) 
4024902 โครงการวจิยัทางเคมี 3(0-6-3) 

 วชิาเอกเลือก 9 
 วชิาเลือกเสรี 3 

รวม 22 
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จัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร ในเร่ือง  
ความคิดสร้างสรรคแ์ละการวางแผนยทุธศาสตร์ 
การศึกษาดูงานตามโรงงานและสถานประกอบการทางเคมี    

ปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก(ท-ป-อ) 
4024801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเคมี                          5(450ชัว่โมง) 

              
 17.5 ค าอธิบายรายวชิา 
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-อ) 
4011101 หลกัฟิสิกส์                                                                                                               4(3-3-7) 

Principles  of  Physics 
            ศึกษาระบบหน่วย การวดั ความแม่นย  าและความเท่ียงตรงในการวดั  ปริมาณ 
สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์  การเคล่ือนท่ีของวตัถุแบบต่าง ๆ แรงและกฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตนั  โมเมนตมั  งาน  ก าลงั  พลงังาน  เคร่ืองกลอยา่งง่าย  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
คล่ืน ความร้อน ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า สมบติัของสสาร โครงสร้างอะตอม สารกมัมนัตรังสี  
กมัมนัตภาพรังสีและการสลายตวั  
            ฝึกปฏิบติัการทดลองในเน้ือหาการวดัและเคร่ืองมือการวดั  เวกเตอร์และสมดุล  
กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั แรง  โมเมนตมั เคร่ืองกลอยา่งง่าย ไฟฟ้า  แม่เหล็ก คล่ืน     
ความร้อน และสมบติัของสาร  
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4021101 หลกัเคมี                                                                                                                    4(3-3-7) 

Principles of Chemistry                                                                                   
ศึกษามวลสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมีเบ้ืองตน้ 

สมบติัของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแขง็ ของเหลว สารละลาย  คอลลอยด ์    
อุณหพลศาสตร์  และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า 
สารอินทรีย ์สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิเนชนัเบ้ืองตน้ เคมีนิวเคลียร์และเคมี
สภาวะแวดลอ้มเบ้ืองตน้  

ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบั เทคนิคเบ้ืองตน้ และหลกัปฏิบติัทัว่ไปในการปฏิบติัการเคมี  
การจดัจ าแนกสารเคมี  เกรดของสาร และการใชส้ารเคมี ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ
เคมี เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน มวลสารสัมพนัธ์ ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี อตัราการ
เกิดปฺฏิกิริยา สมดุลเคมี ค่า pH ค่าคงตวัของการแตกตวัของกรดและเบส และความแตกต่าง
ของสารอินทรียก์บัสารอนินทรีย ์สมบติัและปฏิกิริยาสารอินทรียท่ี์ส าคญัสมบติัของสาร 
ชีวโมเลกุล สารประกอบโคออร์ดิเนชนั เคมีสภาวะแวดลอ้ม 

 
4031101 หลกัชีววทิยา                                        4(3-3-7) 

Principles of Biology  
              ศึกษาหลกัชีววทิยาพื้นฐาน  สมบติัของส่ิงมีชีวติ  สารชีวโมเลกุลในส่ิงมีชีวติ 
เซลลแ์ละเน้ือเยือ่ การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต 
การจ าแนกประเภทส่ิงมีชีวติ  ววิฒันาการ  นิเวศวทิยา 
               ฝึกปฏิบติัการทดลองเก่ียวกบัการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ การศึกษาเซลลแ์ละเน้ือเยื่อ  
พนัธุศาสตร์เบ้ืองตน้  การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต  การส ารวจและการเก็บรักษา  
ตวัอยา่งส่ิงมีชีวติ  การศึกษาระบบนิเวศ 
 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์  1                                                              3(3–0–6) 
Calculus and Analytic Geometry 1 

ศึกษาเก่ียวกบัเรขาคณิตวเิคราะห์ระนาบ วา่ดว้ย เส้นตรง วงกลม และภาคตดักรวย 
ลิมิตของฟังกช์นั ฟังกช์นัต่อน่ือง อนุพนัธ์  การหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นั  พีชคณิต  ฟังก์ชนั
อดิสัย   การประยกุตอ์นุพนัธ์  และอินทิกรัล   
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4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                                                                           3(3–0–6) 

English for Sciences   
 อ่านขอ้ความ บทความ รายงานการวจิยัและเอกสารทางวทิยาศาสตร์ และใหเ้ขียน
ขอ้ความ บทความและรายงานทางวทิยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ 
 

4021111 เสริมทกัษะปฏิบัติการเคมี                                                                                        2(1-3-3) 
Chemistry Laboratory Skill Improvement                

ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการเคมี การจ าแนก
ประเภทของสารเคมี การเก็บและการเลือกใชส้ารเคมี อุปกรณ์เคร่ืองแกว้และพลาสติก  
การเตรียมรีเอเจนตก์ารค านวณในการเตรียมสารละลาย เทคนิคการทดลองดว้ยเคร่ืองมือ
มูลฐานท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเคมี ขั้นตอนในการด าเนินงานในหอ้งปฏิบติัการเคมี 

 
4022112 การเป่าแก้ว                                                                                                              2(1-3-3) 

Glass Blowing                                                                     
          ศึกษาองคป์ระกอบ ชนิดและสมบติัของแกว้ชนิดต่างๆ  
           ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชเ้ปลวออกซี และผลิตเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีท าดว้ยแกว้
แบบต่าง ๆ โดยใชแ้กว้โซดาและแกว้บอโรซิลิเกต 

4021121 ระเบียบวธีิคณติศาสตร์และสถิติส าหรับนักเคมี                                                       3(3-0-6) 
Mathematical and Statistical Methods for Chemists                                      
             วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 1 
             ศึกษาเร่ืองสมการอนุพนัธ์ การแปลงลาปลาซ สมการและฟังกช์นัพิเศษ  
การวเิคราะห์เวกเตอร์  พิกดัเชิงเส้นโคง้  ตวัแปรเชิงซอ้น การแจกแจงท่ีใชใ้นการศึกษา 
ทางเคมี การควบคุมคุณภาพ การทดสอบนยัส าคญัและการวเิคราะห์การถดถอย 
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4022131 การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในทางเคมี                                                                    2(1-2-3) 

Computer Applications in Chemistry                                                          
 ศึกษาการน าความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ร่วมกบัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปมา

ใชศึ้กษาและแกปั้ญหาทางเคมี การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น  
ตลอดจนเทคนิคการออปติไมซ์ขอ้มูล  

ฝึกปฏิบติั เนน้การฝึกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามเน้ือหาของภาคทฤษฎี 
 

4023141 ภาษาองักฤษส าหรับนักเคมี                                                                                      3(3-0-6) 
English for Chemists                                                                              
                ศึกษาบทความทางเคมีท่ีเป็นภาษาองักฤษจากวารสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์แลว้
มาอภิปรายเป็นภาษาไทย   ฝึกการเขียนบทความหรือรายงานเคมี และบทคดัยอ่งานวจิยั
เป็นภาษาองักฤษ  เขียนใบสมคัรงานภาษาองักฤษ และฝึกการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 
                   

4023151 หลกัเคมีเทคโนโลย ี                                                                                                  3(2-3-5) 
Principles of Technological Chemistry                                              
                ศึกษาเก่ียวกบั ความส าคญั การพฒันา และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทาง
เคมี วตัถุดิบและพลงังานส าหรับอุตสาหกรรมเคมี การจ าแนกเคมีเทคโนโลย ี สมดุลเคมี
และกระบวนการทางเคมี ขั้นตอนทางเทคโนโลย ี กระบวนการเอกพนัธ์และววิธิพนัธ์ 
กระบวนการท่ีอุณหภูมิสูงและการใชต้วัเร่งปฏิกิริยา 
                ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบั สมดุลเคมีของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิสูง การเร่ง
ปฏิกิริยา  กระบวนการเคมีโฟโต  เคมีรังสี  ชีวเคมี และเคมีพลาสมา 
 

4022201 เคมีอนินทรีย์ 1                                                                                                         4(3-3-7) 
Inorganic Chemistry 1                                                                            
                ศึกษาเก่ียวกบัการเกิดและสมบติัของสารประกอบเชิงไอออน  วฏัจกัรบอร์น- 
ฮาเบอร์ พลงังานแลตทิซและผลึกของสารประกอบเชิงไอออน ทฤษฎีพนัธะโคเวเลนต ์ 
แรงเชิงเคมีและผลของแรงเชิงเคมี   สมบติัและสารประกอบของธาตุรีพรีเซนเททีฟ โลหะ   
โลหะผสม    สารก่ึงตวัน า    เคมีของสารอนินทรียใ์นตวัท าละลายท่ีไมใ่ช่น ้า    
                ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัสมบติัของสารประกอบเชิงไอออนและสารประกอบ           
โคเวเลนต ์ เช่น  การน าไฟฟ้า  การละลาย  การจดัเรียงอนุภาคในโครงผลึกและความเป็นขั้ว  
การเปล่ียนแปลงพลงังานความร้อน   ความวอ่งไวของการท าปฏิกิริยาของธาตุรีพรีเซนเททีฟ
กบัน ้าและกรดเจือจาง    
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4023202 เคมีอนินทรีย์  2                                                                                                        4(3-3-7) 

Inorganic Chemistry 2                                                                            
              วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4022201 เคมีอนินทรีย์ 1 
              ศึกษาเก่ียวกบัเคมีของธาตุแทรนซิชนั แลนทาไนดแ์ละแอกติไนด ์สารเชิงซอ้นใน
ดา้นโครงสร้าง การเรียกช่ือไอโซเมอร์ การเตรียมสารประกอบเชิงซอ้น ทฤษฎีกลุ่มและ
สมมาตรเชิงเคล่ือนท่ี   พนัธะในสารเชิงซอ้น ทฤษฎีพนัธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก 
ทฤษฎีสนามลิแกนด ์สมบติัทางกายภาพของสารประกอบเชิงซอ้นและปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบเชิงซ้อน  
              ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัปฏิกิริยาของไอออนโลหะ การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อน 
การหาพลงังานแตกออก และจลนของปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซอ้น สมมาตร และ
ทฤษฎีกลุ่ม 
  

4024203 เคมีออร์แกโนเมทลัลกิ                                                                                            3(2-3-5) 
Organometallic Chemistry                                                                       
               วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4023202 เคมีอนินทรีย์ 2 
               ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ของการเกิดพนัธะและโครงสร้าง
ของสารประกอบเชิงซอ้นออร์แกโนแทรนซิชนั ปฏิกิริยาแทนท่ีลิแกนดซ่ึ์งโคออร์ดิเนตกบั
โลหะ  การเติมแบบออกซิเดทีฟ และการก าจดัแบบรีดกัทีฟ ปฏิกิริยาการสอดแทรกภายใน
โมเลกุล    ปฏิกิริยาการแทนท่ีแบบนิวคลิโอฟิลิกและอิเล็กโทรฟิลิกบนลิแกนด ์   
ซ่ึงโคออร์ดิเนตอยูก่บัโลหะแทรนซิชนั การเร่งในปฏิกิริยาแบบเอกพนัธ์ในปฏิกิริยาการ
เติมไฮโดรเจนตวัเร่งในปฏิกิริยาโพลิเมอไรเชชนัของพวกโอเลฟินและอะเซติเลชนัการ
ประยกุตข์องสารประกอบเชิงซอ้นออร์แกโนแทรนซิชนัในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ 
 

4024207 วทิยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์                                                                        2(2-0-4) 
Modern Trends  in Inorganic Chemistry                                                     
              ศึกษาวทิยาการใหม่ในเคมีอนินทรียท่ี์อยูใ่นความสนใจ วเิคราะห์  สังเคราะห์  
แลว้น าเสนอ 
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4022301 เคมีอนิทรีย์ 1                                                                                                          4(3 -3- 7) 

Organic Chemistry 1                                                                   
                ศึกษาการจ าแนก การเรียกช่ือสารอินทรีย ์ พนัธะในโมเลกุลอินทรีย ์ สเตริโอเคมี 
โครงสร้าง ความวอ่งไวของปฏิกิริยา การแปลงทางอินทรียเ์คมี การเตรียมสารอินทรีย ์
ปฏิกิริยาการเติมนิวคลีโอไฟล์ และปฏิกิริยาการแทนท่ีดว้ยนิวคลีโอไฟล ์ 
                ฝึกปฏิบติัการ เก่ียวกบัการท าสารใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกสารผสม การวเิคราะห์ธาตุ
องคป์ระกอบในสารอินทรีย ์ ทดสอบหมู่ฟังกช์นั  การเตรียมอนุพนัธ์สารอินทรีย ์  ปฏิกิริยา
ชนิดต่าง ๆ ของสารอินทรีย ์
              

4023302 เคมีอนิทรีย์ 2                                                                                                            4(3-3-7) 
Organic Chemistry 2                                                                  
              วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอนิทรีย์ 1 
               ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบักลไกและสเตริโอเคมีของปฏิกิริยาการก าจดั       
การเติมอิเล็กโทรไฟล ์การแทนท่ีอิเล็กโทรไฟลใ์นสารอะโรมาติก ปฏิกิริยาของอนุมูล
อิสระ การเกิดการจดัเรียงใหม่ในโมเลกุล สารอินทรียท่ี์เป็นเฮตเทอโรไซคลิก  
 

4024303 เคมีอนิทรีย์ 3                                                                                                            3(2-3-5) 
Organic Chemistry 3                                                                              
              ศึกษาหลักการของทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุลส าหรับสารอินทรีย์และการ
ประยุกตใ์นการหาสภาพอะโรมาติก ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก ปฏิกิริยาโฟโตเคมี  ปฏิกิริยาท่ี
เกิดอนุมูลอิสระเป็นสารมธัยนัตร์   
             ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ค านวณหาออร์บิทลัเชิงโมเลกุล การเกิด 
ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก ปฏิกิริยาโฟโตเคมี  ปฏิกิริยาท่ีเกิดอนุมูลอิสระ 
 

4024304 เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลกิ                                                                                  3(2-3-5) 
Heterocyclic Chemistry                                                                 
            วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4023302  เคมีอนิทรีย์ 2 
            ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัการสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารเฮตเทอโรไซคลิก 
ท่ีมีอะตอมออกซิเจน  ก ามะถนัและไนโตรเจน การสังเคราะห์สารท่ีมีวงหลอม  
เช่น เบนโซฟิวแรน  อินโดล  ควโินลีนและไอโซควโินลีน 
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4024305 การสังเคราะห์สารอนิทรีย์                                                                                       3(2-3-5) 

Organic Synthesis                                                                      
             วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4022301  เคมีอนิทรีย์ 1 
             ศึกษาและปฏิบติัการ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์สารอินทรียช์นิดต่าง ๆ 
 

4024306 ผลติภัณฑ์ธรรมชาติ                                                                                                 3(2-3-5) 
Natural Products                                                                        
             วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอนิทรีย์ 1 
            ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัสมบติั ปฏิกิริยา การสกดัแยก การวเิคราะห์และ 
การสังเคราะห์สารอินทรียท่ี์เป็นผลิตภณัฑธ์รรมชาติ และการพฒันาให้เกิดประโยชน์ 
 

4024307 พฤกษเคมี                                                                                                                3(2-3-5) 
Phytochemistry                                                                          
             วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอนิทรีย์ 1 
             ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัโครงสร้าง สมบติั การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ 
สารผลิตภณัฑธ์รรมชาติท่ีไดจ้ากพืช และการพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ 
 

4022304 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์                                                                         2(1-3-3) 
Spectroscopy of Organic Chemistry                                                          
             ศึกษาและปฏิบติัการ การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย ์โดยวธีิ 
สเปกโทรสโกปี  เช่น อินฟราเรด อลัตราไวโอเลต/วสิิเบิล  นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 
และ แมสสเปกโทรสโกปี 
 

4024302 วทิยาการใหม่ในสาขาเคมีอินทรีย์                                                                            2(2-0-4) 
Modern Trends  in Organic Chemistry                                             
              ศึกษาวทิยาการใหม่ในเคมีอินทรียท่ี์อยูใ่นความสนใจ วเิคราะห์  สังเคราะห์     
แลว้น าเสนอ 
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4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                                                                                                        4(3-3-7) 

Physical Chemistry 1                                                                   
             วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:4021121:ระเบียบวธีิคณติศาสตร์และสถิติส าหรับนักเคมี  
              ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัทฤษฎีควอนตมั ทฤษฎีกลุ่ม โครงสร้างของอะตอม
และโมเลกุล  สเปกโทรสโกปี กฎของอุณหพลศาสตร์  สมดุลเคมี  สมดุลเฟส  กฎของเฟส 
สารละลาย 
 

4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                                                                                                        4(3-3-7) 
Physical Chemistry 2                                                                   
              วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:4021121:ระเบียบวธีิคณิตศาสตร์ส าหรับนักเคมี                           
              ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบั อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ ปรากฏการณ์ส่งผา่น  
เคมีไฟฟ้า จลนพลศาสตร์เชิงเคมี โฟโตเคมี เคมีพอลิเมอร์  เคมีผวิหนา้ 
               

4024404 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ                                                                                          3(3-0-6) 
Statistical Thermodynamics                                                          
              ศึกษาเก่ียวกบัอองซอมเบิลแบบบญัญติั ค่าเฉล่ียอองซอมเบิลฟังกช์นัแบ่งส่วน 
สถิติแมกซเวลล ์– โบลซมนัน์  สถิติเฟร์มี – ดิแรก สถิติโบส - ไอน์สไตน์  พาราดอกซ์ 
ของกิบส์  
                   

4024407 วทิยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์                                                                        2(2-0-4) 
Modern Trends  in Physical Chemistry                                           
                ศึกษาวทิยาการใหม่ในเคมีเชิงฟิสิกส์ท่ีอยูใ่นความสนใจ วเิคราะห์  สังเคราะห์
แลว้น าเสนอ  
 

4024411 เคมีของคอลลอยด์                                                                                                   3(2-3-5) 
Colloidal  Chemistry                                                                      
               ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัระบบของคอลลอยด ์ สมบติัทางแสงของ  
คอลลอยด ์ จลนพลศาสตร์ของคอลลอยด ์ การดูดซึม  การดูดกลืน  สมบติัทางไฟฟ้าของ
คอลลอยด ์ การเตรียมและการท าใหค้อลลอยด ์ บริสุทธ์ิ  ความอยูต่วัและการรวมตวัของ
คอลลอยด ์ คอลลอยดก์บัสารลดความตึงผิว 
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4023421 

 
 

สมบัติของสสารและรีโอโลยี                                                                                  3(2-3-5) 
Properties of Matter and Rheology                                                
              ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัโครงสร้างอะตอมกบัสมบติัทางฟิสิกส์ของวสัดุ     
แรงระหวา่งอะตอม  และโมเลกุล  โครงสร้างของของแขง็  และโครงสร้างของพอลิเมอร์ 
เคมีผวิหนา้  และปรากฏการณ์ผวิหนา้ ขนาดอนุภาค  และลกัษณะการจดัตวัของอนุภาค  
สมบติัเชิงกลของวตัถุ สมบติัวสิโคอีลาสติก  ความหนืด  และของไหลประเภทนิวโตเนียน  
และนอนนิวโตเนียน หลกัการวดัการไหลและรีโอมิเตอร์ ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อความหนืด  
และการไหล 
 

4022501 ชีวเคมี  1                                                                                                                  4(3-3-7) 
Biochemistry  1                                                                         
               ศึกษาความส าคญัของบฟัเฟอร์ในส่ิงมีชีวติ เทคนิคการท าสารชีวโมเลกุลให้
บริสุทธ์ิโดยวธีิต่าง ๆ  เช่น  การตกตะกอน  การกรอง  วธีิโครมาโทกราฟี  การเคล่ือนยา้ยสู่
ขั้วไฟฟ้า การหมุนเหวีย่ง ศึกษาองคป์ระกอบของเซลลโ์ครงสร้าง สมบติัทางเคมี หนา้ท่ี
ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน  เอนไซม ์กรดนิวคลีอิก  ฮอร์โมน วิตามิน 
เกลือแร่ 
               ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าใหชี้วโมเลกุลบริสุทธ์ิ การทดสอบสมบติัทางเคมี
ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม ์ กรดนิวคลีอิก และวติามินบางชนิดและเกลือแร่ 
 

4023502 
 
 

ชีวเคมี 2                                                                                                                   4(3-3-7) 
Biochemistry 2                                                                          
               วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  4022501 ชีวเคมี 1 
               ศึกษากระบวนการยอ่ย  การดูดซึม เมแทบอลิซึมและการควบคุมวถีิ 
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิกและเกลือแร่  
               ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัจลนพลศาสตร์ของเอนไซมแ์ละเมแทบอลิซึมของ      
ชีวโมเลกุล 
 



 22 
4024503 ชีวเคมี 3                                                                                                                   3(2-3-5) 

Biochemistry 3                                                                           
               วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  4023502 ชีวเคมี 2 
                ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัชีวพลงังานศาสตร์  โครงสร้างและหนา้ท่ีของ     
เยือ่เซลล ์ ชีวเคมีของไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต ์ พนัธุศาสตร์และการควบคุม
ความผดิปกติท่ีเกิดจากเมแทบอลิซึม 
 

4024506 ชีวเคมีวเิคราะห์                                                                                                        3(2-3-5) 
Analytical Biochemistry                                                              
              วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4022501 ชีวเคมี 1 
              ศึกษาและปฏิบติัการ หลกัการและวธีิการท่ีใชใ้นการวเิคราะห์สารชีวโมเลกุล    
ทั้งทางดา้นคุณภาพและปริมาณ การประยกุตใ์ชว้ธีิการเหล่าน้ี ศึกษาและติดตามปฏิกิริยา
ทางชีวเคมีของสารเหล่านั้น 
 

4024507 วทิยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี                                                                                   2(2-0-4) 
Modern Trends  in Biochemistry                                                     
               ศึกษาวทิยาการใหม่ในสาขาชีวเคมีท่ีอยูใ่นความสนใจ วเิคราะห์  สังเคราะห์  
แลว้น าเสนอ 
                     

4022601 เคมีวเิคราะห์                                                                                                            3(2-3-5) 
Analytical Chemistry                                                                   
               ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์ การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปในการค านวณเคมีวิเคราะห์ การใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์วธีิเบ้ืองตน้ในการท า
คุณภาพวเิคราะห์แบบก่ึงจุลภาค การวเิคราะห์ไอออนบวกและไอออนลบในสารอนินทรีย ์
การวเิคราะห์และการค านวณหาปริมาณสารเคมีในปฏิกิริยา กรด เบส และปฏิกิริยารีดอกซ์ 
ปฏิกิริยาตกตะกอน และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน 
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4022602 คุณภาพวเิคราะห์เชิงเคมี                                                                                          2(1-3-3) 

Chemical Qualitative Analysis                                                                                                                                                
                ศึกษาสมดุลเคมี ทฤษฎีการแตกตวัเป็นไอออน การแยกสลายดว้ยน ้า ค่าคงตวั
ของผลคูณการละลาย  การวเิคราะห์ก่ึงจุลภาค  คุณภาพวิเคราะห์ของไอออนอนินทรีย ์ 
สมดุลและแกมโพเทอริซึมและหลกัการทดสอบโดยเปลวไฟ  
                ฝึกปฏิบติัการหลกัการวเิคราะห์ก่ึงจุลภาค    ทกัษะการวเิคราะห์คุณภาพของ 
สารอนินทรีย ์ ไอออนบวก ไอออนลบ สารประกอบของผสม โลหะและโลหะผสม 
 

4022603 ปริมาณวเิคราะห์เชิงเคมี                                                                                           2(1-3-3) 
Chemical Quantitative Analysis                                                     
               ศึกษาขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ การวเิคราะห์ปริมาณโดยน ้าหนกั และ
วเิคราะห์ปริมาณโดยปริมาตรของปฏิกิริยากรด เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยาการ 
 ตกตะกอนและปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซอ้น  
                ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัการวเิคราะห์ปริมาณของสารโดยน ้าหนกัและการวเิคราะห์
ปริมาณโดยปริมาตร  
 

4023604 สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี                                                                                             3(3-0-6) 
Chemical Spectroscopy                                          
                   ศึกษาสมบติัไฟฟ้าและแม่เหล็กของสาร และทฤษฎีทางสเปกโทรสโกปีท่ี
เก่ียวกบัการดูดกลืนแสง และการคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เช่น สเปกตรัมของรังสี
อินฟราเรด อลัตราไวโอเลต/วสิิเบิล สเปกตรัมรามาน สเปกตรัมไมโครเวฟ การวาวแสง
รังสีเอกซ์   นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนสเปกโทรสโกปี การกระจายการหมุนเชิงแสง 
และไดโครอิซึมเชิงวงกลม แมสสเปกโทรสโกปี 
 

4024607 วทิยาการใหม่ในสาขาเคมีวิเคราะห์                                                                          2(2-0-4) 
Modern Trends  in Analytical Chemistry                                        
              ศึกษาวทิยาการใหม่ในเคมีวเิคราะห์ท่ีอยูใ่นความสนใจ วเิคราะห์  สังเคราะห์  
แลว้น าเสนอ  
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4022611 การวเิคราะห์เชิงเคมีด้วยเคร่ืองมือ  1                                                                        3(1-4-4) 

Instrumental Methods of Chemical  Analysis  1                                             
               ศึกษาหลกัการและปฏิบติัการเก่ียวกบัส่วนประกอบของเคร่ืองมือและการ
ประยกุตท์างสเปกโทรสโกปีท่ีเก่ียวกบัการดูดกลืนแสง และการคายแสงของอะตอมและ
โมเลกุล เช่น การวเิคราะห์โดยอินฟราเรด อลัตราไวโอเลต/วสิิเบิล การวดัความขุ่นโดยวธีิ
เนฟโลเมทรี เทอร์บิดีเมทรี และอะตอมมิกแอบซอฟชนั อะตอมมิกอิมิสชนั เฟลมอิมิสชนั 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ฟลูออเรสเซนต ์และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนสเปกโทรสโกปี 
 

4023612 การวเิคราะห์เชิงเคมีด้วยเคร่ืองมือ  2                                                                        3(1-4-4) 
Instrumental Methods of Chemical  Analysis  2        
               ศึกษาหลกัการและปฏิบติัการเก่ียวกบัการวเิคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า การแยกการสกดั 
หลกัการและการประยกุตท์างโครมาโทกราฟี    แมสสเปกโทรสโกปี 
                                        

4024612 การวเิคราะห์เชิงเคมีด้วยเคร่ืองมือช้ันสูง                                                                  2(2-3-5) 
Advanced Instrumental Analytical Chemistry                                    
                วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4022611 การวเิคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมือ   
                ศึกษาและปฏิบติัการหลกัการวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือชั้นสูง โดยเนน้ขอ้ดีขอ้เสีย
ของวธีิวเิคราะห์แต่ละวธีิ และวธีิการออปติไมซ์เพื่อใหไ้ดผ้ลการวเิคราะห์ท่ีเท่ียงตรงและ
แม่นย  า  
 

4023621 การวเิคราะห์อาหาร                                                                                                  2(1-3-3) 
Food Analysis                                                                            
               วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4022601 เคมีวเิคราะห์ 
               ศึกษาและปฏิบติัการ การวิเคราะห์สารอาหารประเภทต่างๆทั้งในเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณ การวิเคราะห์หาสัดส่วนขององคป์ระกอบอาหารส าเร็จรูปเพื่อศึกษา 
สูตรอาหาร  การวเิคราะห์น ้าเพื่อประโยชน์ในกระบวนการผลิต 
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4023631 การวเิคราะห์ดินและปุ๋ย                                                                                           2(1-3-3) 

Analysis of Soil and Fertilizer                                                      
               วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4022601 เคมีวเิคราะห์ 
               ศึกษาและปฏิบติัการ การเก็บตวัอยา่ง การเตรียมตวัอยา่งดินและปุ๋ยเพื่อการ
วเิคราะห์ทางคุณภาพและปริมาณ กรรมวธีิการวเิคราะห์ทางเคมี หลกัการใชเ้คร่ืองมือใน
การวเิคราะห์ การแปลความหมายของผลการวเิคราะห์ 
 

4023701 เคมีประยุกต์                                                                                                             3(2-3-5) 
Applied Chemistry                                                                      
               ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัสารเคมีท่ีใชใ้นบา้นบางชนิด เช่น การท าสบู่  
ยาสีฟัน เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑพ์ลาสติกชนิดต่าง ๆ ศึกษาสมบติัของสารผสมแต่ละ
ชนิดท่ีจะน าไปใชใ้นการผลิตสารต่างๆ  ปริมาณสารปนปลอมในหวัแชมพ ู ศึกษา
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมของสารบางชนิด เทคนิคต่างๆทางอุตสาหกรรม เพื่อให้
ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดีและมีผลผลิตสูง การประยกุตก์ฎอุณหพลศาสตร์ในทาง
อุตสาหกรรม  การน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม ่
 

4023711 เคมีสภาวะแวดล้อม                                                                                                 3(2-3-5) 
Environmental Chemistry                                                            
               ศึกษามลพิษทางน ้า ดินและอากาศ การสุ่มตวัอยา่งน ้า ดิน การวเิคราะห์น ้าเสีย  
ดิน  พืช สารฆ่าแมลง โลหะหนกัในดิน น ้า อากาศ การก าจดัของเสียท่ีเป็นพิษ 
               ฝึกปฏิบติัการการวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนท่ีละลายในน ้า  ค่าความตอ้งการ
ออกซิเจนทางชีวเคมี ค่าความตอ้งการออกซิเจนทางเคมี  การวเิคราะห์หาไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และก ามะถนัในดิน การวิเคราะห์สารฆ่าแมลง โลหะหนกัในพืช ในดิน ในน ้า 
และในอากาศ  
  

4023721 เคมีอุตสาหกรรม 1                                                                                                   3(2-3-5) 
Industrial Chemistry 1                                                                   
               ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบักระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรมและท ากรณีศึกษา
ของการผลิตส่ิงทอ  ส่ิงทอ  กระดาษ  สารเคมี  อาหาร  สี  ยาง เซรามิกส์และพลาสติก 
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4024722 เคมีอุตสาหกรรม 2                                                                                                   3(2-3-5) 

Industrial Chemistry 2                                                                  
            วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
            ศึกษาและปฏิบติัการ หลกัการทางกายภาพท่ีเก่ียวกบัวศิวกรรมเคมียนิูตโอเพอเรชนั
กลศาสตร์ของของไหล การขนส่งและการเก็บของไหล การผลิตความร้อน การถ่ายเท และ
การเก็บรักษา กระบวนการท าผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม เช่น การผลิตปุ๋ย การผลิตกรด
ซลัฟิวริก และสารอ่ืนท่ีส าคญั 
 

4023723 ยูนิตโอเพอเรชัน                                                                                                       2(1-3-3) 
Unit Operations                                                                          
             วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์  2 
             ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัหน่วย มิติของไหลการผสมสารตะกอน การกรองใน
อุตสาหกรรม การลดขนาดของแขง็ การส่งผา่นของแขง็โดยใชล้ม การถ่ายโอนความร้อน 
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน การผลิตความร้อน การผลิตไอน ้า การละลาย  
การระเหย การตกผลึก ออสโมซิสยอ้นกลบั อตัราฟิลเตรชนั การดูดซึม การดูดซบั   
การอบแหง้ การสกดัแยกสาร ฉนวนวสัดุศาสตร์    
 

4023724 เคมีอุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม                                                                            3(2-3-5) 
Industrial and Environmental Chemistry                                          
               ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบักระบวนการผลิตทางเคมีและทางฟิสิกส์ใน    
อุตสาหกรรม  ผลิตภณัฑแ์ละประโยชน์ในอุตสาหกรรมท่ีส าคญับางประเภทในประเทศ 
ทอ้งถ่ินและครัวเรือน ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม การเสียดุล
ของส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาของส่ิงแวดลอ้ม  
 

4023725 เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร                                                                                     3(2-3-5) 
Agricultural Industrial  Chemistry                                                    
              ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบักระบวนการผลิตทางเคมีและทางฟิสิกส์ใน 
อุตสาหกรรมการเกษตร  ผลิตภณัฑแ์ละประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีส าคญั  
บางประเภทในประเทศ ทอ้งถ่ินและครัวเรือน ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและ
การแกไ้ขปัญหาของส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดเกิดจากอุตสาหกรรมการเกษตร  
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4024729 การควบคุมการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์เคมี                         3(2-3-5) 

Controlling and Auditing  the Quality of Chemical Products                 
              ศึกษาระบบและการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9002   ISO 14000 
ISO/IEC 17025    ISO 18000 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์        
               ฝึกการตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑใ์นสถานประกอบการและหน่วยงานระหวา่ง
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาคปฏิบติั 
                

4023731 เทคโนโลยีปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี                                                                        3(2-3-5) 
Petroleum Technology and Petrochemistry                                       
               ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัธรรมชาติและองคป์ระกอบของปิโตรเลียม 
กระบวนการการกลัน่ล าดบัส่วน กระบวนการก าจดัก ามะถนั และกระบวนการต่างๆ  
ในผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกปิโตรเลียม  และการท าอุตสาหกรรมจากส่วนต่างๆ ของ
ปิโตรเลียม เช่น พลาสติก สี ปุ๋ย 
 

4024732 เคมีเกีย่วกบัน า้มันเช้ือเพลงิ                                                                                      3(2-3-5) 
Chemistry of Fuels                                                                     
               ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัชนิดของน ้ามนัเช้ือเพลิง สมบติัทางกายภาพ และ
เคมีของน ้ามนัเช้ือเพลิง การตรวจสอบ การควบคุมและการเพิ่มคุณภาพของน ้ามนัเช้ือเพลิง 
น ้ามนัเช้ือเพลิงทางเลือก 
 

4023751 เคมีอาหาร                                                                                                                3(2-3-5) 
Food  Chemistry                                                                         
            ศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและสมบติัทางเคมีของสารอาหารใน
กระบวนการ รวมทั้งสารเติมแต่งสี กล่ิน รส และสารถนอมอาหาร 
            ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์ปริมาณและของแขง็ทั้งหมด น ้าตาล แอลกอฮอล ์ 
สารอาหารความเป็นกรด ร้อยละความช้ืน การตรวจสอบผลิตภณัฑอ์าหารทางเคมีและ 
ทางจุลินทรีย ์สารปนเป้ือน 
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4023761 เคมีเกีย่วกบัเคร่ืองส าอาง                                                                                          3(2-3-5) 

Chemistry of Cosmetics                                                              
               ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัองคป์ระกอบ การผลิต ประโยชน์และพิษท่ีเกิดจาก
เคร่ืองส าอาง การวิเคราะห์เคร่ืองส าอาง เคร่ืองส าอางเก่ียวกบัผม เล็บ หนา้ ผวิ ยาระงบั
กล่ินตวั สบู่ และผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ  
 

4023762 เคมีเกีย่วกบัน า้หอม                                                                                                  3(2-3-5) 
Chemistry of Perfumes                                                                           
               วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอนิทรีย์ 1 
                ศึกษาทฤษฎีการเกิดกล่ิน การจ าแนกประเภทสารกล่ินหอม โครงสร้างสาร  
กล่ินหอม หลกัการสกดัน ้าหอมจากส่ิงต่าง ๆ การสังเคราะห์น ้าหอม อุตสาหกรรมน ้าหอม    
                ฝึกปฏิบติัการสกดัน ้าหอมจากดอกไมแ้ละการสังเคราะห์น ้าหอม 
   

4023771 เทคโนโลยกีารชุบผวิ                                                                                                3(2-3-5) 
Plating Technology                                                                   
                ศึกษาหลกัการชุบผวิโลหะดว้ยไฟฟ้า เคร่ืองมือและอุปกรณ์การชุบ การท า   
ความสะอาดผวิก่อนชุบ การชุบผวิทองแดง นิกเกิล โครเมียม ตะกัว่ ดีบุก ทองเหลือง เงิน 
ทอง โรเดียม แพลทินมั การชุบพลาสติกดว้ยโลหะ ความปลอดภยัในการชุบ 
                ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัการชุบผวิดว้ยทองแดง นิกเกิล โครเมียม ตะกัว่ ดีบุก 
ทองเหลืองเงิน  ทอง โรเดียม แพลทินมั การชุบพลาสติกดว้ยโลหะ  
 

4023772 เคมีเกีย่วกบัสี                                                                                                           3(2-3-5) 
Chemistry of Colors                                                                   
                ศึกษาเก่ียวกบัสารท่ีท าใหเ้กิดสี ชนิดและองคป์ระกอบของสี การเคลือบผวิ      
การผลิตสีเพื่อใชใ้นงานดา้นต่าง ๆ เช่น สียอ้มผา้ สีพิมพ ์การควบคุมคุณภาพสี    
                ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัการตรวจสอบคุณภาพของสี การยอ้มสี  ความคงทนของ 
สียอ้ม 
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4023781 เทคโนโลยีเซรามิกส์ 1                                                                                              3(2-3-5) 

Ceramics Technology 1                                                              
               ศึกษาความเป็นมาของเซรามิกส์ถึงปัจจุบนับทบาทท่ีส าคญัของการท าผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาในส่วนขั้นตอนของการผลิตและความรู้ความเขา้ใจสมบติั
ทางเคมี และกายภาพท่ีเก่ียวกบัวตัถุดิบ ดินป้ัน วสัดุเคลือบ สีเขียน  การข้ึนรูป การตกแต่ง 
การตากแหง้ และการเผา ส าหรับผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา     คุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและการทดสอบ  
               ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัวตัถุดิบ ดินป้ัน เคลือบ สีเขียน การข้ึนรูป การตกแต่ง     
การตากแหง้และการเผา ส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา การตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา  
 

4024782 เทคโนโลยีเซรามิกส์  2                                                                                            3(2-3-5) 
Ceramics Technology 2                                                               
             ศึกษาในเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ประเภทวสัดุโครงสร้าง 
เช่น กระเบ้ือง เป็นตน้ เคร่ืองสุขภณัฑ ์วสัดุทนไฟ วสัดุฉนวนไฟฟ้า วสัดุเคลือบ วสัดุขดั 
อิฐ ซีเมนต ์แกว้และเซรามิกส์ เทคนิคการผลิต สมบติัทางเคมีและกายภาพ การทดสอบ
และมาตรฐานอุตสาหกรรมของ ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์เหล่านั้น  
 

4023791 เคมีเภสัช 1                                                                                                               3(2-3-5) 
Pharmaceutical Chemistry I                                                           
             ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัความวอ่งไวต่อปฏิกิริยาของสารอินทรีย ์
สารประกอบเชิงซ้อน แหล่งก าเนิดยา กระบวนการทางจลนเภสัช การออกฤทธ์ิของยา 
ชนิดต่างๆ  และการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ใชท้  าเป็นยา 
 

4023796 เคมีการแพทย์                                                                                                           3(2-3-5) 
Medical Chemistry                                                                      
             ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบักระบวนการทางชีวเคมีในการแพทย ์เมแทบอลิซึม
ในร่างกาย ภูมิคุม้กนัในร่างกาย ความผดิปกติของการท างานในร่างกาย  
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4023801 เคมีพอลเิมอร์                                                                                                           3(2-3-5) 

Chemistry of Polymers                                                                 
                 ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของพอลิเมอร์สมบติัทางกายภาพ    
การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระ แบบไอออน แบบซีเกลอร์ - แนตตา และแบบ
ควบแน่น กลไกปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั แบบบลัก์ แบบอิมลัซนั แบบสารละลาย 
และแบบแขวนลอย สมบติัและการทดสอบพอลิเมอร์  
 

4023802 
 
 

เทคโนโลยพีอลิเมอร์                                                                                                3(2-3-5) 
Polymer Technology                                                                   
               ศึกษาชนิดและสมบติัของพอลิเมอร์ สารเคมีส าหรับพอลิเมอร์ การผสมสารเคมี      
เพื่อปรับปรุงคุณสมบติั เทคนิคการแปรรูปพอลิเมอร์ เช่น การอดัฉีด การท าแผน่ฟิลม์   
การท าโฟม การท าส่ิงทอ การอดัแบบ การฉีด การหล่อและการออกแบบพิมพ ์เป็นตน้  
               ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์พอลิเมอร์ การหาชนิดและปริมาณสารเคมีในพอลิเมอร์    
การการแปรรูปพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ และการทดสอบสมบติัทางกายภาพของพอลิเมอร์    
     

4023821 เคมีเกีย่วกบัพลาสติก                                                                                                3(2-3-5) 
Chemistry of Plastics                                                                   
                ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัชนิดและสมบติัของพลาสติก การใชส้ารเคมีผสม 
ในพลาสติก การแปรรูปพลาสติก ความสัมพนัธ์ระหวา่งสูตรโครงสร้างและสมบติั 
ทางกายภาพและการใชง้านของพลาสติก 
 

4023841 เคมีส่ิงทอ                                                                                                                 3(2-3-5) 
Textile Chemistry                                                                      
              ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัสมบติัและองคป์ระกอบทางเคมีของการปรับปรุง
คุณภาพส่ิงทอ  กระบวนการยอ้มสีส่ิงทอ  การทอและลวดลายผา้ในเชิงฟิสิกส์และ       
ทศันศิลป์  
 

4023842 เคมีส่ิงทอธรรมชาติ                                                                                                 3(2-3-5) 
Chemistry of Natural Textiles                                                        
            ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัสมบติัและองคป์ระกอบทางเคมีของส่ิงทอ ธรรมชาติ   
การปรับปรุงคุณภาพส่ิงทอธรรมชาติ กระบวนการยอ้มสีส่ิงทอธรรมชาติ  
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4023843 เคมีส่ิงทอสังเคราะห์                                                                                                3(2-3-5) 

Chemistry of Synthetic Textiles                                                      
           ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัสมบติัและองคป์ระกอบทางเคมีของส่ิงทอสังเคราะห์ 
การปรับปรุงคุณภาพส่ิงทอสังเคราะห์ กระบวนการยอ้มสีส่ิงทอสังเคราะห์  
 

4023871 เคมียาง                                                                                                                    3(2-3-5) 
Rubber  Chemistry                                                                     
           ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัโครงสร้างของยางธรรมชาติ อนุพนัธ์ของยางธรรมชาติ   
ยางคลอริเนต   ยางไฮโดรคลอริเนต  ยางไซไคลศค์ราฟทโ์คพอลีเมอร์   ยางอีพอกซิไดซ์ 
ปฏิกิริยาการวลัคาไนซ์แบบใชก้ ามะถนัและตวัเร่งปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการวลัคาไนซ์โดยใช้
สารเปอร์ออกไซด์    การหาปริมาณของครอสลิงก ์ 
 

4023872 ยางธรรมชาติ                                                                                                           3(2-3-5) 
Natural Rubbers                                                                          
             ศึกษาประวติั ชนิดของยางธรรมชาติ การท าสวนยาง การผลิตยางธรรมชาติ น ้ายางสด 
การท ายางแผน่ ยางแท่ง ยางเครป น ้ายางขน้ สมบติัของยางธรรมชาติ อิทธิพลท่ีมีผลต่อ
สมบติัของยาง การทดสอบยางแท่ง การน ายางธรรมชาติไปใชใ้นอุตสาหกรรม การผสม
สารเคมีในยาง ธรรมชาติ   
              ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัการศึกษาสมบติัของยาง  ธรรมชาติ  การท ายางแผน่  ยางแท่ง 
ยางเครป และการทดสอบยาง 
 

4023874 ผลติภัณฑ์ยาง                                                                                                          2(2-0-4) 
Rubber Products                                                                        
             ศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑจ์ากยาง  เช่น   ยางรัด   ยางลบ  ยางใน
รถจกัรยาน รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์รองเทา้ยาง กระเป๋าน ้าร้อน ยางรถยนต ์ยางท่ีใช้
เป็นส่วนประกอบในเคร่ืองยนตแ์ละอ่ืน ๆ 
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4023875 สารเคมีผสมยาง                                                                                                       3(2-3-5) 

Rubber Additives                                                                        
               ศึกษาชนิดของสารเคมีท่ีใชผ้สมในยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เพื่อใหไ้ด้
ยางท่ีมีสมบติัตามตอ้งการ เช่น สารวลัคาไนซ์ สารเร่ง สารกระตุน้ สารเพิ่ม สารป้องกนั
ยางเส่ือม สารเพิ่มความแขง็แรง สารท าใหย้างน่ิม เป็นตน้ 
               ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัการวเิคราะห์ยางดิบ หาปริมาณของสารเพิ่มในยางวิเคราะห์
สารเคมีในยางท่ีสกดัไดด้ว้ย  แอซีโตน  คลอโรฟอร์ม  อีเทอร์ แอลกอฮอลแ์ละน ้า ทดลอง 
วเิคราะห์ปริมาณและคุณภาพของพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ  การทดสอบระหวา่งการผลิตและ
ผลิตภณัฑท่ี์ได ้
 

4023876 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง                                                                             2(2-0-4) 
Rubber Technology Advancement                                                  
              ศึกษาความกา้วหนา้ดา้นการวิเคราะห์ยาง การท าผลิตภณัฑต่์าง ๆ การแปรรูปและ
เทคนิคต่าง ๆ 
 

4023878 การแปรรูปยาง                                                                                                         3(2-3-5) 
Rubber Processing                                                                     
             ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตยางโดยใชลู้กกล้ิงและเคร่ืองผสมยางแบบปิด
การเอกซ์ทรูชนั การทดสอบยางท่ียงัไม่วลัคาไนซ์ การอดัยาง การอบยางแบบ  ไอน ้า และ
แบบอากาศร้อน 
 

4023879 การออกสูตรยางเพือ่คุณสมบัติเฉพาะ                                                                     2(1-3-6) 
Rubber Formula Extraction for Qualitative of Specific Properties           
             ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัการหาสูตรยาง เพื่อใหไ้ดย้างท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตาม
ตอ้งการ เช่น ทนทานต่อการสึกหรอ ทนทานต่อการหกังอ ทนความร้อน      ทนต่อการ
ออกซิไดส์  มีอายกุารใชง้านนานข้ึน ฯลฯ โดยใชท้ั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
 

4023901 ระเบียบวธีิวจัิยทางเคมี                                                                                            1(1-0-2) 
Research Methodology in Chemistry 
             ศึกษาประเภทการวิจยั  รูปแบบการเขียนรายงานการวจิยั  ระเบียบวธีิการวจิยั  
ตวัอยา่งงานวิจยัทางเคมี  
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4024902 โครงการวจัิยทางเคมี                                                                                                3(0-6-3) 

Research Project in Chemistry                                                     
              ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง รวบรวม เขียนรายงาน  น าเสนอและเผยแพร่ผลการวจิยั 
ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งในวชิาเคมี 
 

4024911 สัมมนาเคมี                                                                                                              1(0-2-4) 
Seminar in Chemistry                                                                  
              ศึกษางานวจิยั ความรู้ใหม่ทางเคมีจากวารสาร ต ารา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์     
แลว้น าผลมาอภิปรายและแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 
 

4024922 วทิยาการนาโนทางเคมี                                                                                            3(2-3-5) 
Chemical Nanoscience                                                                
            ศึกษาความหมาย ความส าคญั และแนวคิดของวทิยาการนาโนและการใชใ้น 
อุตสาหกรรมเคมี และใหป้ฏิบติัการเก่ียวกบัวทิยาการนาโน   
                  

4024931 เคมีศึกษา                                                                                                                  2(1-3-6) 
Chemistry Education                                                                    
              ศึกษาคน้ควา้หลกัสูตรวชิาเคมีในประเทศและต่างประเทศ ท าการทดลองโดยใช้
วสัดุเคร่ืองมือ คน้ควา้ น าขอ้มูลมาอภิปรายเก่ียวกบัความคิดรวบยอดท่ีส าคญัใน    
หลกัสูตรเคมี ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
              ฝึกการสอนแบบจุลภาคและการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เขียนคู่มือ 
การทดลอง จดัท าอุปกรณ์ การทดลองเขียนขอ้สอบ วดัผลและประเมินผล 
 

4024801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเคมี                                                                                 5(450) 
Field Experiences in Chemistry                                                  
                 จดักิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
เก่ียวกบั คุณลกัษณะและโอกาสของผูป้ระกอบการ  การพฒันาทกัษะ เจตคติ  คุณลกัษณะ
ท่ีเหมาะสม จรรยาบรรณในวิชาชีพเคมี  
                 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโรงงานและแหล่งประกอบการเคมี และใหมี้การ
สัมมนา สรุปผลภายหลงัการ  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
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18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
     18.1 การบริหารหลกัสูตร  
  ใหมี้คณะกรรมการประจ าโปรแกรมวชิาท าหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตรและควบคุมคุณภาพ
การศึกษา เก่ียวกบั 

 18.1.1 จดัอาจารยผ์ูส้อนประจ าวชิาทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษโดยเนน้ความรู้  
ความสามารถท่ีตรงตามสาขาและความถนดั และใหเ้ป็นการสอนแบบทีม 

 18.1.2 ใหอ้าจารยก์  าหนดปัญหาการวจิยัในแต่ละปี และจดัอาจารยค์วบคุมงานวจิยัของ
นกัศึกษา 

 18.1.3 ก าหนดรายละเอียดและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิตในหวัขอ้ 
                    1) จรรยาบรรณอาชีพนกัเคมีท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
                    2) ภาวะผูน้ า การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และการท างานเป็นทีม 
                    3) ความคิดสร้างสรรคแ์ละการวางแผนยทุธศาสตร์ 
                    4) การสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมืออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 

     5) การศึกษาดูงานตามโรงงานและสถานประกอบการทางเคมี 
     6) กิจกรรมสัมพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่าศิษยปั์จจุบนั 

 18.1.4 จดัท าและด าเนินการสอบประมวลผล (exit examination) ส าหรับวชิาเอก 
 18.1.5 ด าเนินการการประกนัคุณภาพภายใน ตามขอ้ก าหนดของคณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
 18.1.6 ติดตามผล ประเมินผล และประมวลคุณภาพบณัฑิตและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

ประจ าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 18.1.7 ประเมินหลกัสูตรเม่ือผลิตบณัฑิตไดก่ึ้งหลกัสูตรและครบหลกัสูตร และรายงานผล

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
       18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  18.2.1 มีวสัดุครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
  18.2.2 จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหเ้ขา้เกณฑม์าตรฐานของวชิาเอก 
  18.2.3 จดัห้องปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา 
  18.2.4 ร่วมกบัส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจดัหาหนงัสือและทรัพยากรการ
เรียนรู้ 
  18.2.5 มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอ 
  18.2.6 มีแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 
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 18.3  การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 

 18.3.1 จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหมู่เรียนดูแลเก่ียวกบัการเรียนและพฤติกรรมของ
นกัศึกษา 

 18.3.2 จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
 18.3.3 จดัหาแหล่งทุนการศึกษา/งานวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งทุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื 
 18.3.4 จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 

       18.4 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 18.4.1 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพฒันาหลกัสูตร 
 18.4.2 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปีเพื่อน ามาปรับคุณลกัษณะ

บณัฑิต 
 18.4.3 ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและภาวะ การมีงานท าของนกัศึกษาทุกปี 

19. การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 
 19.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการดงัน้ี 

 19.1.1 มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีคุณวฒิุตรงตามวชิาเอก   
และ/หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 19.1.2 มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร 
 19.1.3 มีการวพิากษก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
 19.1.4 มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสูตรและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

หลกัสูตร 
              19.1.5 มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกปี 

 19.1.6 มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรวชิาเอก ทุก ๆ 5 ปี 
 19.2 การประเมินหลกัสูตร 

 การก าหนดแนวทางประเมินหลกัสูตร ไวด้งัน้ี 
 19.2.1 ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา และประเมินโดยผูส้อน

ปีละคร้ัง 
 19.2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา และจดัใหมี้การประเมินผลการ

เรียนรู้    รวบยอดก่อนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
 19.2.3 ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา ภายหลงัการส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
 19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา ภายหลงัการศึกษาทุก   

5 ปี  
 19.2.5 มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี 
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ภาคผนวก ก 
 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ 

ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใช ้
ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรมทั้งของ 
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็น 
อยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่าง
สันติ   

2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจบน
พื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ดูแลและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และ
ตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อให้มีทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวติ การคิดอยา่งมีเหตุล  
รู้จกัวิเคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีทกัษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตนให้มี
คุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะเก่ียวกับการพฒันาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
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รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี 
หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ    3 (2-2-5)           
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน    3 (2-2-5)   
 

 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2 (2-0-4)  
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1    2 (1-2-3)            
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2    2(1-2-3)             
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ     2 (1-2-3)            
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์      2 (2-0-4)            
 1511002  ความจริงของชีวิต      2 (2-0-4)            
 1521001  พุทธศาสน์       2 (2-0-4)             
 

 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์     2 (2-0-4)            
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    2 (2-0-4)            
 2061001  สังคีตนิยม       2 (2-0-4) 
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 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่    2 (2-0-4)          
  
 1001002  การคิดวิเคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล          2 (2-0-4)          
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    2 (2-0-4)         

 2.4  กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้    2 (1-2-3)             
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)             
  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3)           
  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2 (1-2-3)             
  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)         

 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 3.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2531001  วถีิไทย       2 (2-0-4)          
 2531002  วถีิโลก       2 (2-0-4)          
 2531003  ครอบครัวและสังคม      2 (2-0-4)           
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2-0-4)          
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)            

 3.2  กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง      2 (2-0-4)           
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา      2 (2-0-4)             
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย    2 (2-0-4)             
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ     2 (2-0-4)           
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4)   
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4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้ เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 

 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย      3 (2-2-5)               
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                    3 (2-2-5) 
           

 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)           
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (1-2-3)           
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3)           

 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา   2 (2-0-4)          
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)         
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)           
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต      2 (2-0-4)           
 

5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3)             
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3)            
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ค าอธิบายรายวชิา 

 

รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา   น(ท-ป-อ) 
1001001    ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่  2(2-0-4)
 Leadership  and  Modern  Management 
   ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของผูน้ า
ในอาชีพต่าง ๆ   เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี  มนุษยสัมพนัธ์
และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและกระบวนการวางแผน   

 

1001002    การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล  2(2-0-4)  
   Research , Critical Thinking and Reasoning Skills 
      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวนการคิด 
การศึกษาคน้ควา้ และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ องคป์ระกอบและ
เทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิด
แบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณการ  คิดแบบแกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  
การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวิชาชีพ และชีวติประจ าวนั 
 

1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน  2(2-0-4)  
    Human  Behavior and  Self  Development    
     ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษยสัมพนัธ์
เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 

1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์      2(2-0-4)  
 Ethics and  Human  Being 
  ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ
มนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษยก์าร
ประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติส่วนบุคคลและสังคม          
 

1511002 ความจริงของชีวติ  2(2-0-4) 
 Facts of Life 
  ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลก
ยคุวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการ
แกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัศาสนธรรมชีวติท่ีมี 
สันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
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1521001   พุทธศาสน์   2(2-0-4) 
 Buddhism   
  ศึกษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่างๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  ไตรลกัษณ์  
ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเนน้การปฏิบติัใน
ชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันาสังคม 
 
1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย   3(2-2-5)       
 Thai Language Comprehension Skill 
  ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์  
 การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั    
  ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดให ้
อ่านหนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 
1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย   3(2-2-5) 
    Expression Skill in Thai Language 
  ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์  
  ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียนรายงาน
ทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
 
1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ  3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purposes 

  ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
  ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น  3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 

  ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  จากวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  

  ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม  
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1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1  2 (2-0-4) 
 Communicative English  1  
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี
ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2  2(2-0-4) 
 Communicative English  2 
  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียนท่ี
หลากหลาย เช่น  หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูลท่ีจ าเป็นและ
ใชไ้ดใ้นชีวติจริง   
 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1    2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
  ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ย 
การจดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร 
ท่ีจ  าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
 
1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2      2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 
  ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 
1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ   2(1-2-3) 
 Operational English 
   ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัใน
งานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  หอ้งปฏิบติัการ  แนะน าเก่ียวกบั
วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดูในงานพิธีการ  น าเสนอความคิดและ 
ผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียนหนงัสือราชการ       
 
 



 44 
 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า    2(1-2-3)  
 Research and Information 
     ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภท
ต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  เคร่ืองมือสืบคน้
ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการอา้งอิง     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์    2(1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 
     ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศจาก
แหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอบทนิพนธ์ 
 
1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์      2(1-2-3)  
 Fundamentals of Information Science 
     ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอ่ืน 
คุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน 
การจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  
 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน     2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
    ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รทัว่ 
ๆ ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ในการบนัทึกและ 
การสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  ตลอดจนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า    2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
     ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากร 
สารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ OPAC ฐานขอ้มูล
และบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    
การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
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2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์       2(2-0-4) 
 Aesthetics of Visual Art 
  ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์าน
ศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ทางการมองเห็นมิติ
ในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความงามทศันศิลป์  การจดั
ภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้างงานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าให้
ทศันศิลป์มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงาน
ทศันศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงานทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขั้นตอนการ
เรียนรู้ในหลกัการดูงานทศันศิลป์เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อ
น ามาซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง  2(2-0-4) 
 Aesthetics of Drama 
    ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง องคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของ 
การรับรู้   ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง 
 
2061001    สังคีตนิยม   2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
      ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีต
ลกัษณ์ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติัดนตรีท่ี         
ควรทราบ 
 
2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง   2(2-0-4 )
  Sufficiency Economy 
     ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริโครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
ตนเองและชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน    
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2521001   ท้องถิ่นศึกษา     2(2-0-4)  
 Local Community Study 
     ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ
การศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความเป็นชุมชน  
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวทิยาการโดยเนน้การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ิน 
ดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางในการพฒันาในอนาคต            
 
2531001    วถิีไทย   2(2-0-4) 
 Thai Ways of Living 
 ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้นสังคมและ
วฒันธรรม  เศรษฐกิจการเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย โดยศึกษาการ
พฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบา้นและ 
ทอ้งถ่ิน                
 
2531002   วถิีโลก   2(2-0-4 ) 
 Globalized Ways of Living 
    ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นปัจจยัของววิฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดั
ระเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
 
2531003   ครอบครัวและสังคม   2(2-0-4 )
 Family and Society 
     ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวทิยา
ครอบครัว  คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และ
แนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม  
  
 
 
 
 
 



 47 
 

2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม      2(2-0-4) 
    Human being, Community and Environment  
  ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบ 

ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้นส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งแนว
ทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้ 
               
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย    2(2-0-4) 
 Thai Local Administration 
  ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและ
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  ประวติัพฒันาการ
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป      2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
     ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของกฎหมาย 
ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบักฎหมายแพง่  กฎหมาย
อาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ   2(2-0-4)  
                  Entrepreneur 
  ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี  
การเงิน  การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  การวเิคราะห์และ
เลือก  ตลาดเป้าหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวธีิการควบคุมทางการตลาด   
ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็น 
ผูป้ระกอบการ 
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3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั   2(2-0-4) 
                      Economy in Everyday Life    
 ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและการก าหนดราคา
สินคา้ในตลาดเงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชนและผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา   2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development   
  ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลย ี ภูมิปัญญาทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ  วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีองไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั  2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life 
  ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์   
พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนั 
 
4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and Natural Resources    
  ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภทและความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน
ระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของส่ิงแวดลอ้มการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่ง ผสมผสาน ตวัอยา่ง  การอนุรักษท์รัพยากรท่ี
ประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ   
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4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ      2(2-0-4)     
 Plants for Life 
  ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ     
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันาพืชพรรณ         
 

 
1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ           2(1-2-3)  
 Sports and Recreation for Better Living 
 ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ
ต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบของ 
กิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
            ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ   
 
1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  2(1-2-3) 
 Exercise for Health 
      ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย   
หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกาย 
ดา้นต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมินผลการออกก าลงักาย  
     ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย การฝึก
การออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ   2(1-2-3)  
     Dance for Health 
          ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคมและ
การลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  ความสัมพนัธ์ของการ
ลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
          ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอยา่ง 
สมดุล   การจบัคู่  การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ 
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1161004    กฬีาศึกษา   2(1-2-3)  
   Sports Education 
     ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และ
สังคมบทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจบ็จากการกีฬาและ
การปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการแข่งขนั 
         ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั       
 
4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน   (2-0-4)      
 Fundamental Mathematics 
      ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การให้เหตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และ
ฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน จ านวนจริง                
 
4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวัน  (1-2-3)      
  Mathematics in Everyday Life 
   ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและ
ดชันีราคา  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรในการซ้ือขาย   
      ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ   (1-2-3)  
  Mathematics and Decision Making 
  ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย   
ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
   ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน            3(2-2-5) 
    Introduction to Information Technology and Computer 

     ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และ
ระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
    ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรม
ส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต 
 



 51 
 
         
4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน  3(2-2-5)  
 Computer and Computer Application 
  ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านใน
ปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
     ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย  3(2-2-5)  
 Development of Information System On Network 
       ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   

  ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 
4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม   3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia 
  ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  
อุปกรณ์  ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ การท า
ภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวดีีทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบัระบบงานขององคก์ร  
   ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
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ภาคผนวก  ข 
 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญา 

และปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให ้มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินผลการ    
ศึกษา ในระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อก ากบัมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการ        ศึกษา
ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวทิยาลยั จึงอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)          แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบั อนุปริญญา
และปริญญาตรีไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบัเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ดว้ยการประเมินผล
การศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ขอ้ ๒. บรรดาขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ช ้    
ขอ้บงัคบัน้ีแทน 
  ขอ้ ๓. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีส าหรับประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาภาคปกติ และนกัศึกษา              
ภาคพิเศษ ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยั ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๔. ในขอ้บงัคบัน้ี 
   “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา่ หน่วยงานในส านกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน ท าหนา้ท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวชิาของนกัศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความวา่ ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน
รายวชิานั้นไว ้
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   “นกัศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการจดั
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครการจดัการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการ
อ่ืนท่ีไม่ใช่นกัศึกษาภาคปกติ 
  ขอ้ ๕. ใหมี้การประเมินผลทุกรายวชิาท่ีจดัใหมี้การเรียนการสอน การวดัผลตอ้งท าตลอด
ภาคเรียนอยา่งสม ่าเสมอดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความกา้วหนา้ในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหวา่งภาคร้อยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และ
ตอ้งมีการสอบปลายภาคเรียนดว้ย เวน้แต่รายวชิาท่ีก าหนดใหป้ระเมินลกัษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวชิาใหผ้า่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวชิา และคณบดี     
การอนุมติัผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 
  ขอ้ ๖. ใหก้ารประเมินผลการเรียนรายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรมี ๒ ระบบดงัน้ี 
   ๖.๑ ส าหรับรายวชิามาตรฐานท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหป้ระเมินผลการเรียนในระบบ   
ค่าระดบัคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดบั ตามสัญลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน     ค่าระดบัคะแนน 
A  ดีเยีย่ม(Excellent)   ๔.๐ 
B+  ดีมาก(Very Good)   ๓.๕ 
B  ดี(Good)    ๓.๐ 
C+  ดีพอใช(้Fair Good)   ๒.๕ 
C  พอใช(้Fair)    ๒.๐ 
D+  อ่อน(Poor)    ๑.๕ 
D  อ่อนมาก(Very Poor)   ๑.๐  
E  ตก(Fail)    ๐.๐ 

 

   ระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้ามระบบน้ี ตอ้งไม่ต ่ากวา่ “D” ถา้นกัศึกษาไดร้ะดบั
คะแนนเป็น “E” ในรายวชิาใด ตอ้งลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกวา่จะสอบได ้ยกเวน้รายวชิาท่ีเป็น
วชิาเลือก ใหล้งทะเบียนและเรียนรายวชิาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัแทนได ้
   ส าหรับรายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และรายวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ผลการประเมินท่ีมีค่าระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหม่ ใน
กรณีน้ี ถา้ไดรั้บการประเมินรายวชิาดงักล่าวต ่ากวา่ “C” เป็นคร้ังท่ีสองให้นกัศึกษาผูน้ั้นพน้สภาพการเป็น
นกัศึกษา 
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    ๖.๒ ส าหรับรายวชิาท่ีหลกัสูตร หรือสภามหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่มเติมตาม  
ขอ้ก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดบัคะแนน ใหป้ระเมินผลในระบบสัญลกัษณ์ ดงัต่อไปน้ี 

      ระดบัการประเมิน     ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)  ผา่นดีเยีย่ม 
    P (Pass)     ผา่น 
    F (Fail)     ไม่ผา่น 

   ในระบบน้ี รายวชิาท่ีไดผ้ลการเรียน “F” นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกวา่จะสอบได ้ 

 ขอ้ ๗. ใหส้ัญลกัษณ์ต่อไปน้ี ในการบนัทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน 
สัญลกัษณ์ ความหมาย และการใช ้
   Au (Audit)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง
โดยไม่นบัหน่วยกิตและมีผลการเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) นกัศึกษาขอถอนรายวชิาเรียนเม่ือพน้ก าหนด ๑๕ วนั นบัแต่วนัเปิด    
ภาคเรียน 

(๒) นกัศึกษาถูกสั่งใหพ้กัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แลว้ และไดรั้บอนุมติัใหถ้อนรายวชิานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ยกวา่สองสัปดาห์ 

(๓)  นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นบัหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวชิานั้นไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   I (Incomplete)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษายงัท างานไม่เสร็จเม่ือส้ินภาคเรียน ซ่ึงนกัศึกษา
จะตอ้งขอรับการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนนใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไป 

(๒) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและไดย้ืน่    
ค  าร้องขอสอบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้น ซ่ึงคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตใหส้อบใน
รายวชิาท่ีขาดสอบนั้นได ้การให ้“I” แก่นกัศึกษาคนใด อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งส่งบนัทึกรายละเอียดคะแนน
เก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนดว้ย 
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ขอ้ ๘. กรณีท่ีนกัศึกษาท่ีขอปรับค่าระดบัคะแนนรายวชิาท่ีได ้“I” ท  างานไม่เสร็จภายใน

เวลาท่ีก าหนด ให้อาจารยผ์ูส้อนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยใหผ้ลงานท่ีคา้งอยู่
เป็น”ศูนย”์ และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารยผ์ูส้อนในภาคเรียนถดัไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวชิาท่ีได ้“I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๙. ทุกรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไวต้อ้งไดรั้บการประเมินผลจากอาจารย ์      
ผูส้อน และก าหนดค่าระดบัคะแนน หรือสัญลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี รายวชิาใดท่ีอาจารย์
ผูส้อนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนน โดยไม่ระบุสัญลกัษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวชิาท่ี
นกัศึกษาถอนการลงทะเบียน ใหง้านทะเบียนและประมวลผลบนัทึกผลการเรียนรายวชิานั้นเป็น “E” หรือ 
“F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๐. ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ P ตามขอ้ ๖.๒ ส าหรับบนัทึกผลการประเมินส าหรับรายวชิาท่ี
ไดรั้บการยกเวน้การเรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเวน้การเรียน  

 ขอ้ ๑๑. กรณีนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 
สถาบนัราชภฏั หรือหลกัสูตรท่ีอนุมติัโดยสภาการฝึกหดัครู เขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี(หลงั
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวชิาซ ้ าหรือรายวชิาเทียบเท่ากบัรายวชิาท่ีเคยศึกษามาแลว้ในระดบัอนุปริญญา
ไม่ไดแ้ละใหเ้วน้การนบัหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวชิาเรียนครบตามหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยู ่      ยกเวน้เป็น
รายวชิาท่ีเคยสอบไดม้าแลว้นบัตั้งแต่วนัท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาถึงวนัเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี
(หลงัอนุปริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๒. การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมใหคิ้ด
เป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวชิาบงัคบัและตอ้งเรียนซ ้ า ใหน้บัรวมหน่วยกิตท่ีสอบตก
เป็นตวัหารดว้ย 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาซ ้ ากบัรายวชิาท่ีสอบไดแ้ลว้ หรือเรียน  
รายวชิาท่ีเป็นวชิาเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรก าหนดให้นบัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉพาะวชิาท่ี
ลงทะเบียนคร้ังแรกเท่านั้น 
  ขอ้ ๑๓. นกัศึกษาในระบบเขา้ชั้นเรียนจะตอ้งสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดนกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตอ้งมีเวลาเขา้ชั้นเรียนในรายวชิานั้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐  
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยั
แต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเวน้ใหมี้สิทธิสอบปลายภาคเรียนได ้   
  ขอ้ ๑๔. นกัศึกษาท่ีไม่ไดส้อบปลายภาคเรียน ดว้ยเหตุท่ีไม่มีสิทธิสอบเน่ืองจากมีเวลาเขา้    
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ไดรั้บยกเวน้ใหมี้สิทธิสอบปลายภาคตามท่ีก าหนด
ใน   ขอ้ ๑๓. วรรคทา้ย ใหอ้าจารยผ์ูส้อนพิจารณาบนัทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
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  ขอ้ ๑๕. นกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนบนัทึกผลการ
ประเมินรายวชิานั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี เวน้แต่ขาดสอบเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนท่ีเป็นเหตุ
สุดวสิัยอยา่งยิง่ และไดย้ืน่ค  าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้น ภายใน 
๑๕ วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  

 กรณีน้ีใหค้ณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารยผ์ูส้อน หรืออาจารยท่ี์เป็นประธานโปรแกรมวชิานั้น ท าการสอบใหใ้นภาคเรียนท่ีถดัไปนั้นได ้และ
ใหบ้นัทึกผลการประเมินรายวชิานั้นตามค่าระดบัคะแนนในการสอบนั้นได ้
  ขอ้ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ ดงัน้ี 
   ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   ๑๖.๒ สอบไดร้ายวชิาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวชิาท่ีหลกัสูตรหรือสภา
มหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี และไม่ต ่ากวา่  ๕  ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๓  ปี และไม่ต ่า
กวา่ ๖  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๖  ภาคเรียนปกติติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียน
หลกัสูตร ๔ ปี และไม่ต ่ากวา่  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกนั
ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่  ๖  ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี ไม่ต ่ากวา่  ๙  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษา  
ไม่เกิน  ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และไม่ต ่ากวา่ ๑๒  ภาคเรียน ไม่เกิน  ๙  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  
๔ ปี และไม่ต ่ากวา่  ๑๕  ภาคเรียนและไม่เกิน ๑๑  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๗. การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
   ๑๗.๑ นกัศึกษาภาคปกติ พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง         
ดงัต่อไปน้ี 
    (๑) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐  เม่ือส้ิน  
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
    (๒) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  ใน        
ภาคเรียนปกติท่ี  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
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    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแลว้ แต่ยงัได ้     
ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนกัศึกษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียน   
หลกัสูตร  ๒  ปี ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติ   
ติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๔  ปี ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี และ
ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
    (๕) ไม่ผา่นการประเมินรายในวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
   ๑๗.๒ นกัศึกษาภาคพิเศษจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือผลการประเมินได ้     
ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  ๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร  ๒  ปี 
ส้ินภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร  ๓  ปี และเม่ือส้ินภาคเรียนท่ี ๗ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
กรณีหลกัสูตร ๔ ปี ส้ินภาคเรียนท่ี ๘ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร ๕ ปี หรือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแต่ยงัไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐ หรือไม่ผา่นการประเมินใน
รายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
  ขอ้ ๑๘ เม่ือนกัศึกษาเรียนไดจ้  านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ ถา้ไดค้่าระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมไดถึ้ง ๒.๐๐ ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๑๖ ดว้ย 
  ขอ้ ๑๙. นกัศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหม้หาวทิยาลยัพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดงัน้ี 
   ๑๙.๑ ใหส้อบตกในรายวชิานั้น และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ใหส้อบตกทุกรายวชิาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   ๑๙.๓ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  ขอ้ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะไดรั้บเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น
ดงัต่อไปน้ี 
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง เม่ือ
เรียนครบหลกัสูตรแลว้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมน่อ้ยกวา่ ๓.๖๐ และ ส าหรับผูท่ี้ไดค้่าระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมไมถึ่ง ๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) สอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมระดบั
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสูตรไดค้่าระดบั 
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คะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ส่วน   
ผูท่ี้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวทิยาลยัไม่ถึง  ๓.๖๐  แต่ไม่นอ้ยกวา่  
๓.๒๕  ใหไ้ดเ้กียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ๒๐.๒ สอบไดใ้นรายวชิาใด ๆ ไม่ต ่ากวา่ “C” ตามระบบค่าระดบัคะแนน หรือ
ไม่ได ้“F” ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (หลงัอนุปริญญา) จะ
พิจารณาผลการเรียน ในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกนั 
   ๒๐.๓ นกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน   ๔   ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร   
๒ ปี   ไม่เกิน ๖ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร  ๓  ปี ไม่เกิน   ๘   ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี 
และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี  

   นกัศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน  ๘  ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๒ ปี ไม่เกิน 
๑๑ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๗ ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี 
  ขอ้ ๒๑. การนบัก าหนดวนัส้ินสุดภาคเรียน ใหย้ดึถือวนัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดเป็นวนั
สุดทา้ยของการสอบปลายภาคเรียน 
  ขอ้ ๒๒. ใหค้ณะกรรมการท่ีสภาแต่งตั้งเป็นผูอ้นุมติัการประเมินผลการศึกษา 
  ขอ้ ๒๓. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใชข้อ้บงัคบัน้ี การวนิิจฉยัช้ีขาดถือเป็นอนัส้ินสุด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

 
(ศาสตราจารยเ์กษม  จนัทร์แกว้) 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  ค 
 

การเปรียบเทียบหลกัสูตรเดมิกบัหลกัสูตรปรับปรุง   
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การเปรียบเทยีบหลกัสูตร 
 

1. วตัถุประสงค ์
หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

เพื่อผลิตบุคลากรในระดบัวชิาชีพใหมี้คุณลกัษณะ
ดงัน้ี 
1.  มีความรู้ทางเคมี  สามารถประกอบอาชีพอิสระ 
ตลอดจนปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคมี ทั้งภาครัฐและเอกชนได ้
2.  สามารถน าทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ 
3.  สามารถน าความรู้ทางเคมีไปปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัต่อตนเอง และส่ิงแวดลอ้ม 
4. เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม 
5.  เป็นผูมี้เจตคติทางวทิยาศาสตร์ รวมทั้งมีเจตคติท่ีดี
ต่อวชิาชีพและสังคม และเป็นผูมี้วสิัยทศัน์กวา้งไกล 
6.  มีความรู้ในเน้ือหาเพื่อใชใ้นการวจิยัและเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูง 
 
 

เพื่อผลิตบุคลากรวชิาชีพเคมี ใหมี้คุณลกัษณะดงัน้ี 
 1.  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2.  มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อ
วชิาชีพและสังคม  
3.  มีภาวะผูน้ า วสิัยทศัน์กวา้งไกลและความคิด
สร้างสรรค ์
4.  มีมนุษยสัมพนัธ์ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น หรือ
ท างานเป็นหมู่คณะได ้
5.  มีทกัษะพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพใน
สังคมยคุปัจจุบนั อาทิ ทกัษะในการส่ือสารดว้ย
ภาษาต่างประเทศ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่
เป็นตน้ 
6.  มีความรู้ในการวจิยัและเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ต่อในระดบัสูง 
7.  มีความรู้ทางเคมี สามารถน าทรัพยากรในทอ้งถ่ิน
มาใชใ้นการผลิตดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลิตภณัฑข์องชุมชน
ทอ้งถ่ินได ้
8.  สามารถประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนปฏิบติังาน
ในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมีทั้งภาครัฐ
และเอกชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และปลอดภยัต่อ
ตนเอง และส่ิงแวดลอ้ม 
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2. โครงสร้างของหลกัสูตรและรายวชิา 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

จ านวนหน่วยกติ   
       รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  150  หน่วยกติ                          
       -หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป               33   หน่วยกิต                                            
       -หมวดวชิาเฉพาะดา้น                 107 หน่วยกิต         
       -หมวดวชิาเลือกเสรี                    10   หน่วยกิต            
                    

จ านวนหน่วยกติ   
      รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า          132   หน่วยกติ                                
        -หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่   34     หน่วยกิต                                                        
       -หมวดวชิาเฉพาะไม่นอ้ยกวา่             92     หน่วยกิต         
       -หมวดวชิาเลือกเสรีไม่นอ้ยกวา่           6     หน่วยกิต 

หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป    33  หน่วยกติ 
1.กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร   9  หน่วยกิต 
2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์              9   หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์               6  หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และ    
    เทคโนโลย ี                             9  หน่วยกิต 

 
 
 

หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า     34 หน่วยกติ 
    1.กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสารไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต   
    2.กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่             8 หน่วยกิต         
    3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่             6 หน่วยกิต 
    4. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                             ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต    
    5. กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ  
                                                     ไม่นอ้ยกวา่ 2  หน่วยกิต   
 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน   107   หน่วยกติ 
        1. กลุ่มวชิาเน้ือหา             85  หน่วยกิต  
        2. กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ 15  หน่วยกิต                            
        3. กลุ่มวชิาปฏิบติัการและฝึกประสบการณ์ 
           วชิาชีพ                     7  หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ   92   หน่วยกติ 
        1. วชิาแกน                                  18  หน่วยกิต  
        2. วชิาเอก                                    69  หน่วยกิต                            
        3. วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      5  หน่วยกิต 
    

วชิาแกน   ไม่มี 
 

 

วชิาแกน   บังคับเรียน 18  หน่วยกติ 
 4011101 หลกัฟิสิกส์                      4(3-3-7) 
      4021101       หลกัเคมี                           4(3-3-7) 
      4031101       หลกัชีววทิยา               4(3-3-7) 
      4091401       แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์1          
                                      3(3-0-6) 
      4002251        ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 
                                           3(3-0-6) 
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กลุ่มวชิาเนือ้หา                             85  หน่วยกติ 
1) วชิาบังคับ  เรียน                     79  หน่วยกิตดงัน้ี 

วชิาเอก   ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่  69 หน่วยกิต  
   1) วชิาเอกบังคับ  เรียน    52  หน่วยกิตดงัน้ี 

4011305 
4011601 
4021108 
4021109 
4031101 
4031102 
4031103 
4031104 
4031107 
4022201 
4022202 
4023202 
4023203 
4022307 
4022308 
4023301 
4023302 
4022404 
4022405 
4023401 
4023402 
4022503 
4022504 
4023501 
4023502 
4022618 
 
 

ฟิสิกส์ 1 
ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
เคมีทัว่ไป 
ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
ชีววทิยา 1  
ชีววทิยา 2  
ปฏิบติัการชีววทิยา 1  
ปฏิบติัการชีววทิยา 2  
ชีววทิยาพื้นฐาน 
เคมีอนินทรีย ์1 
ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย1์ 
เคมีอนินทรีย ์2 
ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย2์ 
เคมีอินทรีย ์1  
ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์1 
เคมีอินทรีย ์2 
ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์2 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
ชีวเคมี 1 
ปฏิบติัการชีวเคมี 1  
ชีวเคมี 2 
ปฏิบติัการชีวเคมี 2  
การวเิคราะห์ทางเคมีดว้ย
เคร่ืองมือ 1  
 

3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
3(3-0) 
1(0-3) 
1(0-3) 
3(2-3) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
 
 

    4022201 
    4023202 
    4022301 
    4023302 
    4022401 
   4023402 
    4022501 
    4023502 
    4022601 
    4022611 
 
    4023721 
    4024729 
 
 
 
    4023901 
    4024902 
    4024911 
    4023141 
 
 

เคมีอนินทรีย ์1 
เคมีอนินทรีย ์2 
เคมีอินทรีย ์1 
เคมีอินทรีย ์2 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
ชีวเคมี 1 
ชีวเคมี 2 
เคมีวเิคราะห์ 
การวเิคราะห์ทางเคมี      
ดว้ยเคร่ืองมือ 1 
เคมีอุตสาหกรรม1 
การควบคุมการ
ตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพ
ผลิตภณัฑเ์คมี        
ระเบียบวธีิวจิยัทางเคมี 
โครงการวจิยัทางเคมี
สัมมนาเคมี
ภาษาองักฤษส าหรับ
นกัเคมี  
    

4(3-3-7) 
4(3-3-7) 
4(3-3-7) 
4(3-3-7) 
4(3-3-7) 
4(3-3-7) 
4(3-3-7) 
4(3-3-7) 
3(2-3-5) 
3(1-4-4) 
 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
 
 
 
1(1-0-2) 
3(0-6-3) 
1(0-2-1) 
3(3-0-6) 
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4022619 
 
4023603 
 
4023604 
 
4022616 
4022617 
4023307 
 
4033708 
4023709 
 
4024905 
4024906 
4024904 
4091604 
 
4091605 
 
 

ปฏิบติัการวเิคราะห์ทางเคมี
ดว้ยเคร่ืองมือ 1  
วเิคราะห์ทางเคมีดว้ย
เคร่ืองมือ 2 
ปฏิบติัการวเิคราะห์ทางเคมี
ดว้ยเคร่ืองมือ 2 
เคมีวเิคราะห์ 
ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์ 
สเปกโทรสโคปีส าหรับเคมี
อินทรีย ์
เคมีสภาวะแวดลอ้ม 
ปฏิบติัการเคมีสภาวะ
แวดลอ้ม 
สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1 
สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2 
โครงการวจิยัทางเคมี 
คณิตศาสตร์ส าหรับ
วทิยาศาสตร์ 1 
คณิตศาสตร์ส าหรับ
วทิยาศาสตร์ 2 
 

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)วชิาเลอืก 
  เลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ีไม่นอ้ยกวา่ 6  หน่วยกิต 
 

 2)วชิาเอกเลอืก  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ีหรือ
รายวชิาเคมีในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีเน้ือหาไม่
ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาก่อน ไม่นอ้ยกวา่     17  
หน่วยกิต 
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4023204 
4023205 
4023206 
4024204 
 
 
4023304 
4023308 
4023309 
4024306 
4024307 
 
 
4024403 
4022401 
 
4024404 
 
 
4024503 
4023711 
4023712 
4024505 
4024506 
 
4023605 
4024605 
 
4024606 

สาขาเคมีอนินทรีย์ 
เคมีอนินทรีย ์3 
ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์3 
เคมีออร์แกโนเมทาลิก 
วทิยาการใหม่ในสาขา       
อนินทรียเ์คมี 

สาขาเคมีอนิทรีย์ 
เคมีอินทรีย ์3 
อินทรียส์ังเคราะห์ 
ปฏิบติัการอินทรียส์ังเคราะห์ 
เคมีของผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 
วทิยาการใหม่ในสาขา    
อินทรียเ์คมี 

สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 
เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับ      
เซรามิกส์ 
วทิยาการใหม่ในเคมี         
เชิงฟิสิกส์ 

สาขาชีวเคมี 
ชีวเคมี 3 
เคมีอาหาร 
ปฏิบติัการเคมีอาหาร 
วทิยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี 
ชีวเคมีวเิคราะห์ 

สาขาเคมีวเิคราะห์ 
การวเิคราะห์ดินและปุ๋ย 
วทิยาการใหม่ในสาขาเคมี
วเิคราะห์ 
การวเิคราะห์ทางเคมีดว้ย
เคร่ืองมือชั้นสูง 
 

 
3(3-0) 
1(0-3) 
2(2-0) 
2(2-0) 
 
 
3(3-0) 
2(2-0) 
1(0-3) 
3(2-2) 
2(2-0) 
 
 
3(3-0) 
2(2-0) 
 
2(2-0) 
 
 
3(3-0) 
3(3-0) 
1(0-3) 
2(2-0) 
2(2-0) 
 
3(3-0) 
2(2-0) 
 
2(2-0) 
 

   4021111 
   4021121 
 
   4022112 
   4022131 
 
   4024203 
   4024207 
 
   4022304 
 
   4024302 
 
   4024303 
   4024304 
 
   4024305 
 
   4024306 
   4024307 
   4024404 
   4024407 
   4024411 
   4024503 
   4024506 
   4024507 
   4022602 
   4022603 
   4023604 
   4023612 
 

เสริมทกัษะปฏิบติัการเคมี
ระเบียบวธีิคณิตศาสตร์และ
สถิติส าหรับนกัเคมี  
การเป่าแกว้ 
การประยกุตใ์ช้
คอมพิวเตอร์ในทางเคมี    
เคมีออร์แกโนเมทลัลิก 
วทิยาการใหม่ในสาขา    
อนินทรียเ์คมี 
สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมี
อินทรีย ์
วทิยาการใหม่ในสาขาเคมี
อินทรีย ์
เคมีอินทรีย ์3 
เคมีของสารเฮตเทอโร    
ไซคลิก  
การสังเคราะห์สารอินทรีย ์
ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ     
พฤกษเคมี 
อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ 
วทิยาการใหม่ในสาขาเคมี
เชิงฟิสิกส์  
เคมีของคอลลอยด์ 
ชีวเคมี 3 
ชีวเคมีวเิคราะห์วทิยาการ
ใหม่ในสาขาชีวเคมี      
คุณภาพวเิคราะห์เชิงเคมี
ปริมาณวเิคราะห์เชิงเคมี 
สเปกโทรสโกปีเชิงเคมีการ
วเิคราะห์ทางเคมีดว้ย
เคร่ืองมือ 2 

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



 66 
 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

 
4021702 
4021703 
4021704 
4022706 
4022707 
4022708 
4022709 
4022710 
 
4022711 
 
4022712 
 
4022719 
4022720 
4022721 
4023706 
4023707 
4023710 
4023724 
4023725 
4023726 
 
4023728 
4024703 
4023713 
 
4023714 
 
4023715 

สาขาเคมีประยุกต์ 
ยางธรรมชาติ 
ยางสังเคราะห์ 
เคมียาง 
กระบวนการแปรรูปยาง 
ผลิตภณัฑย์าง 
เทคโนโลยลีาเทก็ซ์ 
สารเคมีผสมยาง 
ปฏิบติัการวเิคราะห์ยางและ
สารเคมีผสมยาง 
การออกแบบผลิตภณัฑย์าง
เบ้ืองตน้ 
ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยยีาง 
ปฏิบติัการเทคโนโลยยีาง 1 
ปฏิบติัการเทคโนโลยยีาง 2 
ปฏิบติัการเทคโนโลยยีาง 3 
เคมีอุตสาหกรรม 
ยนิูตโอเปอเรชนั 
เคมีพอลิเมอร์เบ้ืองตน้ 
เคมีเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง 
เคมีเก่ียวกบัน ้าหอม 
ปฏิบติัการเคมีเก่ียวกบั
น ้าหอม 
ปฏิบติัการเป่าแกว้ 
การเป่าแกว้เบ้ืองตน้ 
เทคโนโลยเีก่ียวกบั
ปิโตรเลียม 
อุตสาหกรรมเคมี
ปิโตรเลียม 
เคมีเก่ียวกบัน ้ามนัเช้ือเพลิง 

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

   4024607 
 
   4024612 
 
   4023621 
   4023631 
   4023701 
   4023711 
   4024722 
   4023723 
   4023724 
 
   4023725 
 
   4023731 
 
   4024732 
 
   4023751 
   4023761 
   4023762 
   4023771 
   4023772 
   4023781 
   4024782 
   4023791 
   4023796 
   4023801 
   4023802 
   4023821 
   4023841 

วทิยาการใหม่ในสาขา
เคมีวเิคราะห์  
การวเิคราะห์ทางเคมีดว้ย
เคร่ืองมือชั้นสูง  
การวเิคราะห์อาหาร  
การวเิคราะห์ดินและ
ปุ๋ยเคมีประยกุต ์  
เคมีสภาวะแวดลอ้ม  
เคมีอุตสาหกรรม 2      
ยนิูตโอเพอเรชนั  
เคมีอุตสาหกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  
เคมีอุตสาหกรรม
การเกษตร 
เทคโนโลยปิีโตรเลียม
และปิโตรเคมี  
เคมีเก่ียวกบัน ้ามนั
เช้ือเพลิง  
เคมีอาหาร  
เคมีเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง
เคมีเก่ียวกบัน ้าหอม
เทคโนโลยกีารชุบผวิ 
เคมีเก่ียวกบัสี  
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 1
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 2
เคมีเภสัช 1  
เคมีการแพทย ์  
เคมีพอลิเมอร์ 
เทคโนโลยพีอลิเมอร์เคมี
เก่ียวกบัพลาสติก  
เคมีส่ิงทอ  

2(2-0-4) 
 
2(2-3-5) 
 
2(1-3-3) 
2(1-3-3) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
2(1-3-3) 
3(2-3-5) 
 
3(2-3-5)  
 
3(2-3-5) 
 
3(2-3-5) 
 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
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4023716 
4023717 
 
4023718 
4023719 
 
4023720 
4023721 
 
4023722 
4023723 
4023904 
 
1553602 

เทคโนโลยเีซรามิกส์ 1 
ปฏิบติัการเทคโนโลย ี  
เซรามิกส์ 1 
เทคโนโลยเีซรามิกส์ 2 
ปฏิบติัการเทคโนโลย ี  
เซรามิกส์ 2 
เทคโนโลยกีารเคลือบผวิ 
ปฏิบติัการเทคโนโลยกีาร
เคลือบผวิ 
เคมีเก่ียวกบัสี 
ปฏิบติัการเคมีเก่ียวกบัสี 
การประยกุตใ์ช้
คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 
การเขียนภาองักฤษเฉพาะ
กิจ 

3(3-0) 
1(0-3) 
 
3(3-0) 
1(0-3) 
 
3(3-0) 
1(0-3) 
 
3(3-0) 
1(0-3) 
2(1-2) 
 
2(2-0) 
 

   4023842 
   4023843 
   4023871 
   4023874 
   4023875 
   4024922 
   4024931 
 

เคมีส่ิงทอธรรมชาติ  
เคมีส่ิงทอสังเคราะห์ 
เคมียาง  
ผลิตภณัฑย์าง 
สารเคมีผสมยาง
วทิยาการนาโนทางเคมี
เคมีศึกษา  

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

กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    
                                                             7 หน่วยกติ 
4023801     การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเคมี 3    
                                                             2(90 ชัว่โมง) 
4024801     การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเคมี 3    
                                                            5(450 ชัว่โมง) 

วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   5  หน่วยกติ 
4024801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    
                                                        5(450 ชัว่โมง) 
 

หมวดวชิาเลอืกเสรี      10  หน่วยกติ 
         ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตร
วทิยาลยัครูหรือหลกัสูตรสถาบนัราชภฏั โดยไม่ซ ้ า
กบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวชิา
ท่ีก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลกัสูตรของโปรแกรมวชิาน้ี 

หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
         ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตร
มหาวทิยาลยัราชภฏัและสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
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