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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
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: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
: Bachelor of Science Program in Chemistry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
B.Sc. (Chemistry)

3. วิชาเอก

: ไม่มี

4. จํานวนหน่วยกิต

: ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

:
:
:
:

ปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาไทย
รับนักศึกษาไทย หรือต่างประเทศ
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2549
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กลั่นกรอง
หลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
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6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555
6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่
28 มีนาคม 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ตรมี ความพร้อ มในการเผยแพร่ คุณ ภาพและมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บอุ ด มศึ กษาแห่ ง ชาติ
ปี พ.ศ.2557 (หลังการเปิดสอน 2 ปี)
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการในหน่วยงานราชการ
2. นักเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
3. ครู/อาจารย์ ผู้สอนในสถานศึกษา
4. นักขายเครื่องมือและสารเคมี
5. ประกอบอาชีพอิสระ
9. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
นายระมัด โชชัย

นางพรเพ็ญ โชชัย
นายปรีชา ปัญญา

นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
ทางวิชาการ
รอง
ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์)
ศาสตราจารย์ กศ.ม. (เคมี)
กศ.บ. (เคมี)
รอง
กศ.ม. (เคมี)
ศาสตราจารย์ กศ.บ. (เคมี)
ผู้ช่วย
วท.ด. (เคมี)
ศาสตราจารย์ วท.ม. (เคมี)
คบ. (เคมี)
ผู้ช่วย
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การ
ศาสตราจารย์ บริหารและการพัฒนา)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

ปีที่
สําเร็จ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2520
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
2517
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2521
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2519
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2541
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
2539
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 2555
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

2542
2538
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช้อาคารสถานที่ที่มีอยู่แล้วของหลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
อาคารจุฬาภรณ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
บุคลากรเพื่อการพัฒนาประเทศพวกหนึ่ง คือ นักวิทยาศาสตร์สําหรับทําการวิจัยที่สามารถนําไปสู่
การผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งสาขาวิชาเคมีเป็นหนึ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาด้าน
อุ ตสาหกรรม การผลิต นัก เคมี จึ งมี ความจํ าเป็น ในการสร้า งกํ า ลัง คนเพื่ อไปพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ พลังงานจากฟอสซิลกําลังลดน้อยลง การใช้พลังงานทดแทนคงจะ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นบัณฑิตทางเคมีที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเคมีจึงเป็นความต้องการในการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ มี ก ารกํ า หนดนโยบายในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า น
วิทยาศาสตร์ต่อบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์อยู่ในสัดส่วน 60 ต่อ 40 แต่ปัจจุบันการผลิตบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาจะเน้นการผลิตด้านสังคมศาสตร์ จึงทําให้สัดส่วนดังกล่าวเป็นไปในทางตรงกันข้าม ส่งผล
ให้ประเทศพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาทางสังคม นอกจากนี้สภาพสังคมไทยในปัจจุบันยังขาดความรู้ที่แท้จริง ยังมีการพึ่งพาความเชื่อทาง
ไสยศาสตร์ในการแก้ปัญหา ซึ่งสังคมที่มีผู้รู้ทางวิทยาศาสตร์มากจะมีส่วนในการส่งเสริมให้สังคมมีความ
เข้าใจในธรรมชาติ ไม่เชื่ออะไรโดยปราศจากเหตุผล
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี โดยผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง
และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นความจําเป็นเพื่อจะได้ส่งเสริมให้ประเทศมีจํานวนกําลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ทําให้การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกําลังคนที่มีความรู้
ทางด้านเคมี
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเคมีจึงเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะ
สามารถผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ไปสนองความต้องการกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันยังมี
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่ต่ํา
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นทั้งภายในและภายนอก
คณะ ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรสาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดสอนโดยคณะที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ กลุ่มวิชาภาษาและกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จัดสอนโดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการ
จัดการ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาแกน
จัดสอนโดยบุคลากรสาขาวิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ มีบางรายวิชา เช่น รายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมี
วิเคราะห์ เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่น สามารถมา
เลือกเรียน เป็นวิชาเลือกได้ เช่น นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษาสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น
13.3 การบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอนมีระบบการประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับหลักสูตรสาขาวิชา
และคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาให้กับหลักสูตรนี้ โดยมีการวางแผน กําหนดข้อตกลงร่วมกัน เพื่อกําหนด
เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผล แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบหลังจากประเมินผลการเรียน
แล้ว ส่วนนักศึกษาที่มาเลือกรายวิชาเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรจะใช้กระบวนการเดียวกัน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรวิทยาการเชิงเดี่ยว ที่พัฒนาผู้เรียนทั้ง
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และ ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน และมีพื้นฐานความรู้ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และการวิจัยที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพิ่อบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน
ซื่อสัตย์
1.3 มีความเสียสละมีจิตสาธารณะ
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ดําเนินชีวิตโดย
พื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
2. ด้านความรู้
มีความรู้ในศาสตร์ สาขาต่าง ๆ
เพื่อแก้ปัญหาและการดําเนินชีวิตใน
สังคม ดังต่อไปนี้
2.1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร
2.3 มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
2.4 ภาษาและการสื่อสาร

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริงทําความเข้าใจ
ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและนําข้อสรุปมา
ใช้ประโยชน์ได้
3.2 สามารถศึกษา
วิเคราะห์ ปัญหาที่ซับซ้อน
และเสนอแนวทางแก้ไขที่
สร้างสรรค์
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ต่อ)
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
บุคคล ได้แก่ ภาวะผู้นําและการ
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
บริหาร การจัดการ ความเข้าใจ
ในการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจใน
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง
การดํารงชีวิต
ความสามารถในการทํางานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้
5.2 มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือก
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ใช้รูปแบบ การนําเสนอได้เหมาะสม
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองด้าน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่าง ประเทศ
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
อารมณ์ การพัฒนาตนเองด้านสังคม
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคม สารสนเทศ การสืบค้น แหล่งข้อมูล
ความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
ได้แก่ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
เรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการสื่อสาร
สถาบัน
จากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (5 ปี)
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางนวัตนกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านวิชาการ และ
อุตสาหกรรม
3. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้

2.2 กลยุทธ์
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของภาคราชการและ
หน่วยงานอื่น ๆ ในด้านกําลังคน
การพัฒนา การวิจัย การสร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ
2. สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาหลักสูตร
3. มีระบบติดตามและประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ
4. ส่งเสริมการสร้างความรู้ทาง
วิชาชีพแก่อาจารย์ เพื่อนําไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1. รายงานความต้องการจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ
2. รายงานผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
3. รายงานการประชุมของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
4. รายงานการติดตามการใช้บัณฑิต
5. ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
6. เอกสารการได้รับการพัฒนา
ทางวิชาชีพของอาจารย์
7. รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ
ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยที่ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน :
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา :
1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (รับตรง) หรือตามหลักเกณฑ์ของ สกอ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษาบางคนมีพื้นความรู้ทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาค่อนข้างต่ํา
2) การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากในระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็น
ปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาบางส่วน
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) มีการสอนเสริมเพื่อปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา
2) มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําหมู่เรียน เพื่อให้คําแนะนําแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องของการ
ปรับตัว ตลอดจนเสนอแนะวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา
3) จัดให้นักศึกษารุ่นพี่ ให้คําแนะนํา หรือช่วยสอนเสริม ให้แก่นักศึกษาใหม่
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี : ภาคปกติ ปีละ 30 คน
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
สําเร็จการศึกษา

2555
30
30
-

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2556
2557
2558
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
-

-

30

2559
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจํา(เดิม)
อัตราที่ต้องการใหม่
2. ค่าจ้างชั่วคราว
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4. ค่าหนังสือ วารสาร และตํารา
5. ค่าเงินอุดหนุน
6. ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

2555
0.228

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2556
2557
2558
0.456
0.456
0.456

2559
0.456

0.228
0.200
0.044
0.100
0.100
0.900

0.456
0.600
0.088
0.200
0.200
1.800

0.456
1.600
0.100
0.300
0.688
3.600

0.456
1.000
0.100
0.300
0.688
2.700

0.456
1.600
0.100
0.300
0.688
3.600

 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 30,000 บาท/คน/ปี
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2.7 ระบบการศึกษา
เป็นระบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และประกาศหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1-4
ข หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
4) กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์
5) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

136

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
9
6
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
100
26
44
21
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3/6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
(1) รหัสรายวิชา การกําหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จําแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้

1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี

เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6-7

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา

หมวดวิชาและหมู่วิชา

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
น (ท-ป-อ)
1551001
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental English
1551002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
เลือก
เรียนไม่เกิน
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
น (ท-ป-อ)
1541001
ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Language Skills
3 (3-0-6)
1541002
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
Language and Communication for Specifics
Purposes
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1541003

ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Language and Communication in Local
Community
1561001
การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Oral - Aural Communication in Japanese
Language
3 (3-0-6)
1571001
การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Oral - Aural Communication in Chinese
Language
3 (3-0-6)
1691001
การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Oral - Aural Communication in Myanmar
Language
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
น (ท-ป-อ)
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Human Behavior and Self Development
1001004
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
Critical Thinking Skills
1511001
จริยธรรมกับมนุษย์
3 (3-0-6)
Ethics and Human Being
1511002
ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
Facts of Life
1521001
พุทธศาสน์
3 (3-0-6)
Buddhism
1631001
สารสนเทศเพือ่ การศึกษาและการค้นคว้า
3 (3-0-6)
Information for Research and Study
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3-0-6)
Aesthetics of Visual Art
2051001
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
Aesthetics of Drama
2061001
สังคีตนิยม
3 (3-0-6)
Music Appreciation
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รหัสวิชา
3561001

รายวิชา
ภาวะผู้นําและการจัดการสมัยใหม่
Leadership and Contemporary Management

น (ท-ป-อ)
3 (3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
น (ท-ป-อ)
2501001
เศรษฐกิจสังคมไทย
3 (3-0-6)
Thai Social Economy
2501002
ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ
3 (3-0-6)
Social Equity and Peace
2501003
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
Civics and Social Responsibility
2521001
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3 (3-0-6)
Globalization and Localization
2531001
สังคมไทยกับสังคมโลก
3 (3-0-6)
Thai and Global Society
2541001
มนุษย์ ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
3 (3-0-6)
Human Being Community and Environment
2541002
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Local Resource Management
2551002
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
Thai Politics and Government
2561001
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
Introduction to Law
3541001
การเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
Entrepreneurship
3591001
เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Economics in Daily Life
3591002
เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Sufficiency Economy
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน
9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
1161001
1161002
4001001
4001002
4001003

4091001
4091003
4121001

4121002

4121004

4121005
5001001

รายวิชา
น (ท-ป-อ)
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
Exercise for Health
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
Science and Technology for Development
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
3 (3-0-6)
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Conservation Environments and Natural
Resources
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Mathematics and Decision Making
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา
3 (2-2-5)
Computer Skills and Information Technology for
Students
การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานด้วย
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Word Processing and Presentation
ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการข้อมูล 3 (2-2-5)
Skills of Spreadsheet and Data Management
Applications
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3 (2-2-5)
Website Design and Development
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
Agriculture in Daily Life
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รหัสวิชา
5501001

รายวิชา
เทคโนโลยีในชีวิตในประจําวัน
Technology in Daily Life
เทคโนโลยีท้องถิ่น
Local Technology

น (ท-ป-อ)
3 (3-0-6)

2.หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
บังคับเรียน
รหัสวิชา
รายวิชา
4011101
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
Physics and Laboratory 1
4011102
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
Physics and Laboratory 2
4021101
เคมีและปฏิบัติการ 1
Chemistry and Laboratory 1
4021102
เคมีและปฏิบัติการ 2
Chemistry and Laboratory 2
4031103
ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
General Biology and Laboratory
4091401
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1
Calculus and Analytical Geometry 1
4092402
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์2
Calculus and Analytical Geometry 2

100 หน่วยกิต
26
หน่วยกิต
น (ท-ป-อ)
4 (3-3-7)

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ เรียน
รหัสวิชา
รายวิชา
4022201
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
Inorganic Chemistry and Laboratory 1
4022301
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
Organic Chemistry and Laboratory 1

65
หน่วยกิต
44
หน่วยกิต
น (ท-ป-อ)
4 (3-3-7)

501002

3 (3-0-6)

4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

4 (3-3-7)
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รหัสวิชา
4022401
4022501
4023202
4023302
4023402
4023601
4023602
4023721
4023901
4024801
4024902
4024911

รายวิชา
เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
Physical Chemistry and Laboratory 1
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
Biochemistry and Laboratory 1
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
Inorganic Chemistry and Laboratory 2
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
Organic Chemistry and Laboratory 2
เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
Physical Chemistry and Laboratory 2
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
Analytical Chemistry and Laboratory 1
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
Analytical Chemistry and Laboratory 2
เคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
Research Methodology in Chemistry
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
Field Experiences in Chemistry
โครงการวิจัยทางเคมี
Research Project in Chemistry
สัมมนาเคมี
Seminar in Chemistry

น (ท-ป-อ)
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)
1 (1-0-2)
3
(270 ชั่วโมง)

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

2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
น (ท-ป-อ)
4021121
ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์สําหรับนักเคมี
3 (3-0-6)
Research Methodology in Chemistry
4022131
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2 (1-3-3)
Computer Applications in Chemistry
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4022304
4022611
4023502
4023604
4023612
4023621
4023711
4023723
4023725

4023731
4023751
4023761
4023772
4023781
4023791

สเปกโทรสโกปีสําหรับเคมีอินทรีย์
Spectroscopy of Organic Chemistry
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2
Biochemistry and Laboratory 2
สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี
Chemical Spectroscopy
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
การวิเคราะห์อาหาร
Food Analysis
เคมีสภาวะแวดล้อม
Environmental Chemistry
ยูนิตโอเพอเรชัน
Unit Operations
เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร
Agricultural Industrial Chemistry Agricultural
Industrial Chemistry
เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
Petroleum Technology and Petrochemistry
เคมีอาหารและปฏิบัติการ
Food Chemistry and Laboratory
เคมีเกี่ยวกับเครื่องสําอางและปฏิบัติการ
Chemistry of Cosmetics and Laboratory
เคมีเกี่ยวกับสีและปฏิบัติการ
Chemistry of Colors and Laboratory
เคมีเซรามิกส์
Ceramic Chemistry
เคมีเภสัชและปฏิบัติการ
Pharmaceutical Chemistry and Laboratory

2 (1-3-3)
1 (0-3-1)
4 (3-3-7)
3 (2-3-5)
1 (0-3-2)
3 (2-3-5)
4 (3-3-7)
2 (1-3-3)
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)
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4023796
4023801
4023821
4023841
4023871
4024203
4024304
4024305
4024306
4024307
4024404
4024411
4024506
4024612
4024729

เคมีการแพทย์และปฏิบัติการ
Medical Chemistry and Laboratory
เคมีพอลิเมอร์และปฏิบัติการ
Chemistry of Polymers and Laboratory
เคมีเกี่ยวกับพลาสติก
Chemistry of Plastics
เคมีสิ่งทอและปฏิบัติการ
Textile Chemistry and Laboratory
เคมียาง
Rubber Chemistry
เคมีออร์แกโนเมทัลลิก
Organometallic Chemistry
เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก
Heterocyclic Chemistry
การสังเคราะห์สารอินทรีย์
Organic Synthesis
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปฏิบัติการ
Natural Products and Laboratory
พฤกษเคมีและปฏิบัติการ
Phytochemistry and Laboratory
อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น
Statistical Thermodynamics
เคมีของคอลลอยด์และปฏิบตั ิการ
Colloidal Chemistry and Laboratory
ชีวเคมีวิเคราะห์
Analytical Biochemistry
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง
Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
การควบคุมการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เคมี
Controlling and Auditing the Quality of
Chemical Products

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)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
3 (3-0-6)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
1 (0-3-1)
1 (0-3-1)
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4024922
4024931

วิทยาการนาโนทางเคมี
Chemical Nanoscience
เคมีศึกษา
Chemistry Education

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
รายวิชา
4002251
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์
English for Sciences
4023141
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี
English for Chemists

6

หน่วยกิต
น (ท-ป-อ)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัตกิ ารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
ให้ เ รี ย นรายวิ ช าฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชีพ หรื อ รายวิ ช าสหกิ จศึ ก ษาได้ โดยใช้
หลักเกณฑ์การปรับเพิ่มหรือลดรายวิชาเฉพาะด้านเลือกให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรกําหนด จํานวน 3
หน่วยกิตหรือ 6 หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
น (ท-ป-อ)
3(270)
4024801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
Field Experiences in Chemistry
6(540)
4024802
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
3 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียน

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
1551001
4011101
4021101
4091401
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
1551002
4011102
4021102
4091402
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
เคมีและปฏิบัติการ 1
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
รวม

นก(ท-ป-อ)
3 (3-0-6)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
20

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
เคมีและปฏิบัติการ 2
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
รวม

นก(ท-ป-อ)
3 (3-0-6)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
20

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในหัวข้อ
จรรยาบรรณอาชีพนักเคมีที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4022201
4022301
4022401
4031103
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
4002251
4023202
4023302
4023401
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
รวม

นก(ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
22

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
รวม

นก(ท-ป-อ)
3 (3-0-6)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
21

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในหัวข้อ
ภาวะผู้นํา การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการทํางานเป็นทีม
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รหัสวิชา
4022501
4023141
4023601
4023901
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
4023602
4023721
4024902
4024911
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

นก(ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
3 (2-2-6)
4 (3-3-7)
1 (1-0-2)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
เคมีอุตสาหกรรม
โครงการวิจัยทางเคมี
สัมมนาเคมี
วิชาเลือกเสรี
วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

นก(ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
2 (0-4-2)
1 (0-4-1)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
17

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในหัวข้อ
ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาดูงานตามโรงงานและสถานประกอบการทางเคมี
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รหัสวิชา
xxxxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

รหัสวิชา
4024801
4024802

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในหัวข้อ
ปฐมนิเทศเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพ
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ก )

นก(ท-ป-อ)
12
12
นก(ท-ป-อ)
3 (270)
6 (540)
3-6

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์
2555 2556 2557 2558
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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3.2 ชื่อสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ตําแหน่ง
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปีที่สําเร็จ
ทางวิชาการ
ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
2538
นายระมัด โชชัย
รอง
กศ.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2520
ศาสตราจารย์
กศ.บ. (เคมี)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
2517
นางพรเพ็ญ โชชัย
รอง
กศ.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2521
ศาสตราจารย์
กศ.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2519
2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ด. (เคมี)
นายปรีชา ปัญญา
ผู้ช่วย
2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (เคมี)
ศาสตราจารย์
2539
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
คบ. (เคมี)
2555
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วย
บริหารและการพัฒนา)
2542
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์
วท.ม. (เคมี)
2538
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551
นางสาวภาเกล้า ภูมิใหญ่
อาจารย์
วท.บ. (เคมี)
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
2546
หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตร ในภาคผนวก

3.2.2 อาจารย์ประจํา
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

นางพรเพ็ญ โชชัย

รอง
ศาสตราจารย์

นายปรีชา ปัญญา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวภาเกล้า ภูมิใหญ่

อาจารย์

ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์)
กศ.ม. (เคมี)
กศ.บ. (เคมี)
กศ.ม. (เคมี)
กศ.บ. (เคมี)
วท.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
คบ. (เคมี)
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

ปีที่จบ
การศึกษา
2538
2520
2517
2521
2519
2547
2541
2539
2555
2542
2538
2551
2546

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์
2555 2556 2557 2558
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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นายระมัด โชชัย

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฏพิบูลย์สงคราม

ปีที่จบ
การศึกษา
2554
2549
2539
2530
2539
2530
2545

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์
2555 2556 2557 2558
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
วิชาการ
นางสาวปริณดา มโนรัตน์
อาจารย์
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมี)
นายไพโรจน์ เอกอุฬาร
ผู้ช่วย
วท.ม. (ฟิสิกส์)
ศาสตราจารย์
กศ.บ. (ฟิสิกส์)
นางสาวปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ช่วย
วท.ม. (การสอนชีววิทยา)
ศาสตราจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา)
นายไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้ช่วย
วท.ม. (คณิตศาสตร์
ศาสตราจารย์ ประยุกต์)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
นายบุณยกฤต รัตนพันธ์
ผู้ช่วย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ
ศาสตราจารย์ อาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อ-นามสกุล

2542
2545
2538
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการการฝึกงาน
เป็นการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติในรายวิชา 4024801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 3 หน่วยกิต (270
ชั่วโมง) หรือรายวิชา 4024802 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต (540 ชั่วโมง) เป็นการฝึกปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน
ภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน มีการประเมินผล รายวิชา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานทีฝ่ ึก
2) มีความรู้ เทคนิคและทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
4) มีความสามารถในการทํางานร่วมกับคนอื่น
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน:
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี นักศึกษาจะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง ส่วน
รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย
5.1 คําอธิบาย กําหนดให้ เรียน 2 รายวิชา คือ 4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี เป็นการเรียน
ทฤษฏีการวิจัย และ 4024902 โครงการวิจัยทางเคมี เป็นการทําวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
มีการนําเสนอผลงาน และต้องผ่านการประเมินผลโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ : งานวิจัย
1) มีองค์ความรู้จากการวิจัย
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิตขิ ้อมูลและอภิปรายผล
5) สามารถปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
6) สามารถนําเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
5.3 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปีที่ 3
5.4 จํานวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ : การให้คําแนะนําช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้
1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวข้อหรือโครงงานที่นกั ศึกษาสนใจ
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน โครงงาน วิจัย เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี
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5.6 กระบวนการประเมินผล : มีกระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้
1) ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยอาจารย์ประจําวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
2) ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ในระหว่ า งการทํ า วิ จั ย หรื อ โครงงานโดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
อาจารย์ประจําวิชา อาจารย์อื่น อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์
3) ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่
เกิดในแต่ละขัน้ ตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
4) ประเมินการนําเสนอ และการตอบคําถาม
5) คณะกรรมประจําหลักสูตรประชุมประเมินผลร่วมกัน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
- ส่งเสริมให้มคี วามใฝ่รู้ และรู้จักการค้นคว้าและแก้ปัญหาด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- มีการทําโครงการวิจัยเคมี เพื่อเป็นการฝึกเทคนิคและจําลองกระบวนการวิจัยที่นําไปใช้จริง
- มีภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ - มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ในการสัมมนา ที่สง่ เสริมให้นักศึกษา
มีภาวะผู้นําทางความคิดกล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่นําเสนอ
- มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ตลอดจนแสดงออกซึ่ง
ศักยภาพด้านภาวะผู้นํา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
การประเมินผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรกําหนดให้มีการสอดแทรก (1) ประเมิ นจากการตรงเวลา
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นํ า ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ข อ ง สั ง ค ม ม า ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ อภิปรายในวิชาที่เกี่ยวข้องการแนะนํา การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และ
ต่อตนเอง
การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม การร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติ และจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิง (2) ประเมินจากการมีวินัยและ
ตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ผลงานวิชาการให้ถูกต้องแลครบถ้วน พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น และนําเสนอข้อมูลผลงานวิจัย ให้ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(5) มีจิตสาธารณะ
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง นอกจากนี้ (3) ประเมิ น จากปริ ม าณการ
ความกําหนดกติกาในการเข้าชั้นเรียน กระทําทุจริตในการสอบ และการ
การปฏิบัติตนระหว่างเรียน
การ ลอกงานของผู้อื่น
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ นั กศึ ก ษ ามี น้ํ า ใ จ แ ล ะ (4) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
ทางด้านเคมี
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ และสามารถนํามาบูรณา
การในวิชาเคมีได้
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านเคมี
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุมีผล ตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
(2) นําความรู้ทางเคมี ไปประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อการ
นําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นาํ โดยสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นํา และสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กร
(3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์การสอน
2. ด้านความรู้
เน้ น การสอนที่ ผู้ เ รี ย นสามารถ
แสวงหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม จากงานที่
มอบหมาย เชิญวิทยากรพิเศษมาให้
ความรู้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมในวิชาต่าง ๆ และวิชาสัมมนา
จั ด การเรี ย นแบบอภิ ป รายกลุ่ ม ถึ ง
หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถ่องแท้

การประเมินผลการเรียนรู้
2. ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียน
และการปฏิบัติการของนักศึกษา
ในวิธีต่าง ๆ ดังนี้
1. สอบกลางภาคและปลายภาค
2. รายงานเรื่องที่ให้ศกึ ษา
ค้นคว้า
3. การนําเสนอในชั้นเรียน
4. มีส่วนร่วมในการอภิปราย
และตอบปัญหาในชั้นเรียน
3 ทักษะทางปัญญา
3 ทักษะทางปัญญา
เน้นการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิด 1. การสอบวัดความสามารถใน
วิเคราะห์ ร่วมอภิปรายปัญหาต่างๆ
การคิ ด แก้ ไ ขปั ญ หาตามลํ า ดั บ
ขั้นตอนในการทําวิจัย
กับอาจารย์ ตลอดจนให้นักศึกษา
2 . ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และจัดทํา
อภิปรายในชั้นเรียน หรือรายงาน
กรณีศึกษาภายใต้การแนะนําของ
จากกรณีศึกษา
อาจารย์
3. การสอบเค้ า โครงงานวิ จั ย
และสอบปากเปล่าโครงการวิจัย

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ย น
และผู้เรียนกับผู้เรียนร่วมกันคิดในการ
แก้ปัญหาและแบ่งความรับผิดชอบใน
การทํางานร่วมกัน รวมทั้งฝึกเป็นผู้นํา
ในการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ และมี
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ร่วมกัน

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทําร่วมกัน
รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ
การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท าง
คณิตศาสตร์ แ ละสถิ ติ เพื่อการวิเคราะห์
ประมวลผล การแก้ปัญหาและนําเสนอ ได้
อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การเลื อ ก
รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มี ทั ก ษะและความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ
เพื่อการค้นคว้าได้ดี
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเก็ บ รวมรวบ สื บ ค้ น และนํ า เสนอ
ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
เหมาะสมกับสถานการณ์

กลยุทธ์การสอน
5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ให้มีการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชา
สั ม มนาและวิ ช าโครงงานที่ มี ก าร
วิ เ คราะห์ แ ละส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษา
นําเสนอผลงานต่อผู้ร่วมฟัง

การประเมินผลการเรียนรู้
5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมิ น จากการทดสอบ
ความรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษ และ
คอมพิวเตอร์
2. ประเมิ น จากการนํ า เสนอ
รายงานที่ มี ก ารใช้ ค ณิ ต ศาสตร์
และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ
ที่มีการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
2. ด้านความรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีความรู้ในศาสตร์ สาขาต่าง ๆ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
เพื่อแก้ปัญหาและการดําเนินชีวิตใน
1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน สังคม ดังต่อไปนี้
ซื่อสัตย์
2.1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1.3 มีความเสียสละมีจิตสาธารณะ และเทคโนโลยี
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
การสื่อสาร
1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่า
2.3 มนุษยศาสตร์ และ
ของความเป็นมนุษย์ ดําเนินชีวิตโดย สังคมศาสตร์
พื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
2.4 ภาษาและการสื่อสาร
พอเพียง
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคคล ได้แก่ ภาวะผู้นําและการ
5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
บริหาร การจัดการ ความเข้าใจ
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง
ในการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจใน
ความสามารถในการทํางานและ
การดํารงชีวิต
แก้ปัญหากลุ่มได้
5.2 มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือก
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ใช้รูปแบบ การนําเสนอได้เหมาะสม
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองด้าน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่าง ประเทศ
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
อารมณ์ การพัฒนาตนเองด้านสังคม
4.3 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สารสนเทศ การสืบค้น แหล่งข้อมูล
สั ง คม ได้ แ ก่ รั ก และภาคภู มิ ใ จใน ความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
ท้องถิ่น สถาบัน
เรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการสื่อสาร
จากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา
3.1 สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริงทําความ
เข้าใจ ประเมินข้อมูล
จากหลักฐานและนํา
ข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้
3.2 สามารถศึกษา
วิเคราะห์ ปัญหาที่
ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป
(Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
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1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างวิจารณญาณ
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์
1511002 ความจริงของชีวิต
1521001 พุทธศาสน์
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม
3561001 ภาวะผู้นําและการจัดการสมัยใหม่

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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




































 
  



































































































































35

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย
2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ
2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
1161002 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา
4121002 การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานด้วย
คอมพิวเตอร์
4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการ
ข้อมูล

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. ความรู้

1.1





2.2





1.2





1.3





1.4 2.1

 
 
 

2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2

   

   

   

   

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.3 5.1 5.2 5.3
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4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจําวัน
5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

38
ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีระเบียบวินัย
1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
1.4 เคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผู้อนื่
1.5 มีจิตสาธารณะ

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นํา โดยสามารถ
ทางานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในฐานะผู้ นํ า
และสมาชิกที่ดี
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร
4.3 สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สถานการณ์ แ ละวั ฒ นธรรมของ
องค์กรที่ไปปฏิบัติงาน

ผลการเรียนรู้
2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
2.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์
2.2 มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
3.2 นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์
วิชาการ ที่จะนํามาอธิบายหลักการและ
และคณิ ต ศาสตร์ ไ ปประยุ ก ต์ กั บ
ทฤษฏีในศาสตร์ของตน
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
ทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้าน
3.3 มีความใฝ่รู้
สามารถ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง
ๆที่
จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
หลากหลายได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
สร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท าง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์
ประมวลผล การแก้ปัญหาและนําเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจําเป็น
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่า งมีป ระสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4
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กลุ่มวิชาแกน
4011101 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
4011102 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1
4021102 เคมีและปฏิบัติการ2
4031103 ชีววิทยาทั่วไป และปฏิบัติการ
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
4092402 แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 2




































 



 















 






















 



หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4
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กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับ
 
วิทยาศาสตร์
4023141 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1  
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1  
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1  
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
 
4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2  
4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2  
4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2  
4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1  


















































































หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

นักเคมี

4022131 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในทางเคมี
4022304 สเปกโทรสโกปีสําหรับเคมี
อินทรีย์
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4023602 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
4023721 เคมีอุตสาหกรรม
4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
4024902 โครงการวิจัยทางเคมี
4024911 สัมมนาเคมี
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
4021121 ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์สําหรับ

หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4
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4023612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วย
เครื่องมือ 1
4023502 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2
4023604 สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี
4023612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วย
เครื่องมือ 2
4023621 การวิเคราะห์อาหาร
4023711 เคมีสภาวะแวดล้อม
4023723 ยูนติ โอเพอเรชัน
4023725 เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร
4023731 เทคโนโลยีปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี
4023751 เคมีอาหารและปฏิบัติการ

หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4
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4023761 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสําอาง
และปฏิบัติการ
4023772 เคมีเกี่ยวกับสีและปฏิบัติการ
4023781 เคมีเซรามิกส์
4023791 เคมีเภสัชและปฏิบตั ิการ
4023796 เคมีการแพทย์และปฏิบัติการ
4023801 เคมีพอลิเมอร์และปฏิบัติการ
4023821 เคมีเกี่ยวกับพลาสติก
4023841 เคมีสิ่งทอและปฏิบัติการ
4023871 เคมียาง
4024203 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก
4024304 เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก
4024305 การสังเคราะห์สารอินทรีย์

หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4
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4024306 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และปฏิบัติการ
4024307 พฤกษเคมีและปฏิบัติการ
4024404 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิตืเบื้องต้น
4024411 เคมีของคอลลอยด์
และปฏิบัติการ
4024506 ชีวเคมีวิเคราะห์
4024612 การวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยเครื่องมือชั้นสูง
4024729 การควบคุมการตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมี
4024922 วิทยาการนาโนทางเคมี
4024931 เคมีศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4
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กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
4024801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี                   
4024802 สหกิจศึกษา
                  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ง. )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบหรือวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชาว่า
สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจําหลักสูตรที่ได้รับ
แต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นักศึกษาทราบ
2.3 มีคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ทําหน้าที่ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามที่กําหนด
ไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าด้วย การ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ง. )

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ได้รับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การบริหารวิชาการของ
คณะ การประกันคุณภาพการศึกษาระเบียบข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์ปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง เข้าใจและอยู่ในสังคมของมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขโดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงช่วยให้
คําแนะนําต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่
1.2 มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอนพร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย/คณะมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับการสอนทั่วไป รวมทั้ง
การวัดและประเมินผลเบื้องต้น
2. อาจารย์ทั้งหมดต้องได้รับการพัฒนา โดยเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพในหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของ
ผู้เรียนการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน และการใช้และผลิตสื่อการสอน
3. สนับสนุนให้มีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาทางวิชาการ
1. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการทางเคมี หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัย และนําเสนอผลการวิจัยในทีป่ ระชุมทางวิชาการ ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ
3. สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไปขอตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
- มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระทํา ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
- จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะทุกคณะเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณรายได้ของหลักสูตรได้จากเงินอุดหนุนของรัฐและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษาของนักศึกษา การบริการวิชาการ และอื่น ๆ
โดยนํามาจัดสรรตามความจําเป็น
เพื่อให้หลักสูตรสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม หลักสูตรสาขาวิชาเคมี มีความพร้อมทั้งด้าน
อาคารสถานที่และครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งมีความพร้อม ด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่าน
ฐานข้อมูลโดยมีสํานักวิทยบริการและสารสนเทศที่มีหนังสือด้านบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
2.3
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและ
สารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์สามารถเสนอรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่น ๆที่จําเป็นที่จะใช้ในการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ เพื่อให้สํานักวิทยบริการและสารสนเทศจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ คณะมีการประชุมวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และจัดสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของหลักสูตร
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดย
หลักสูตรสาขาวิชาเป็นผู้กําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ
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3.2 คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร โดยการประชุมร่วมกัน
ในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา
3.3 การจัดหาอาจารย์พิเศษ โดยเชิญจากผู้มีประสบการณ์สูงด้านการวิจัย หรือมีประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงานตรงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องผ่านการกลั่นกรองของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแต่งตั้ง
โดยมหาวิทยาลัยหรือเป็นไปตามกลไกของมหาวิทยาลัย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นผู้ช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวการใช้เครื่องมือวิจัยใน
งานวิจัยเคมี มีคุณสมบัติคือ มีคุณวุฒิขั้นต่ําระดับปริญญาตรีทางเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.2 เพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และ ต้องมีความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อเป็นผู้ช่วย
ของอาจารย์
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุก
คนต้องกําหนดปฏิบัติงาน (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด ก็
สามารถที่จะขอตรวจสอบผลการสอบและประเมินได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้ มีกําหนดการดําเนินงาน ดังนี้
ตัวบ่งชี้
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5
×
×
×
×
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ตัวบ่งชี้
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ ×
×
×
×
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
×
×
×
×
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
×
×
×
×
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
×
×
×
×
×
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
×
×
×
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ×
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
×
×
×
×
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
×
×
×
×
×
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
×
×
×
×
×
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
×
×
×
×
×
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
×
×
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลีย่ ไม่น้อย
×
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน กระบวนการที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของการสอนและเพื่อ
การปรับปรุงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น จะดําเนินการโดยให้นักศึกษาประเมิน
อาจารย์ผู้สอนในด้านเทคนิคการสอนกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ นอกจากนี้จากการทดสอบนักศึกษาหรือสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการโต้ตอบหรือร่วมอภิปรายแสดงความเห็นในชั้นเรียนต่อปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ก็
สามารถนํามาประเมินประสิทธิผลการสอน และสามารถได้ข้อมูลสําหรับนําไปปรับปรุงวิธีการสอนได้
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนให้นักศึกษาได้ประเมินผลการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะการสอน กลยุทธ์การสอนและการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชา ตลอดจนประเมินแบบทดสอบของอาจารย์ผู้สอนด้วย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่าดําเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยการติดตามหรือนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งอาจารย์นิเทศจะสามารถประเมินนักศึกษาได้เป็นรายบุคคล และยังสามารถ
ได้ข้อมูลจากสถานประกอบการอีกด้วย นอกจากนี้จะจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่
4 ต่อคุณภาพของหลักสูตร สําหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามและดําเนินการตามโอกาสที่
เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆดําเนินการโดย
สัมภาษณ์จากนายจ้าง หรือส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไปยังสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาดําเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น หรือ
พิจารณาจากข้อมูลในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวด
ที่ 7 ข้อ 7 ทั้งนี้ต้องมีผลการดําเนินการที่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเกณฑ์การประเมิน
ผ่านคือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1- 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทําให้ทราบคุณภาพในภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งทําให้สามารถ
วางแผนหรือการเตรียมการสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
1551001

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)
3 (3-0-6)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึก
ทักษะการอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้นๆ
และฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ

1551002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
โครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ
ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

1541001

ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Language Skills
หลัก การ รู ปแบบ และวิ ธีก ารใช้ภ าษาในบริ บทต่ า งๆ จากทรั พ ยากร
สารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการ
สรุปสาระสําคัญ โดยนําเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์

1541002

ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
Language and Communication for Specifics Purposes
หลักการและวิธี การใช้ภ าษาและการสื่ อสาร
เพื่อให้ บ รรลุตาม
จุดประสงค์ ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน

1541003

ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Language and Communication in Local Community
หลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจากบริบทต่างๆ ใน
ท้องถิ่น ฝึกการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
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1561001

การฟังและการพูดภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Oral - Aural Communication in Japanese Language
ความหมายของคําศัพท์ และสํานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจําวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคําคําศัพท์
และสํานวนภาษาญี่ปุ่น ในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน การอธิบาย
อย่ า งง่ า ยในชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ สามารถใช้ ภ าษาญี่ ปุ่ น ได้ ค ล่ อ งแคล่ ว ใน
สถานการณ์จริง

1571001

การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Oral - Aural Communication in Chinese Language
ความหมายของคําศัพท์ และสํานวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไป
ในชี วิ ตประจํ าวั น ฝึ กการฟั ง การเล่ าเรื่ องและอธิบายด้ วยคํ าคํ าศั พท์ และ
สํานวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอย่างง่าย
ในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง

1691001

การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Oral - Aural Communication in Myanmar Language
ความหมายของคําศัพท์ และสํานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป
ในชี วิตประจําวัน ฝึกการฟัง การเล่ าเรื่องและอธิบายด้วยคํ าคํ าศั พท์ และ
สํานวนภาษาพม่าใน บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอย่าง
ง่ายในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Human Behavior and Self Development
พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม
ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ทางชี ว วิ ท ยา ปั จ จั ย ทางสั ง คมวิ ท ยา ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา
องค์ประกอบของพฤติกรรม เช่น เชาวน์ปัญญา การจํา การคิด ความเชื่อ
เจตคติ อารมณ์ ความเฉลีย วฉลาดทางอารมณ์ การเข้า ใจตนเองและการ
พัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม เพื่อการทํางานร่วมกันและการ
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
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1001004

ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
Critical Thinking Skills
กระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่างๆ อาทิ การคิด
วิเคราะห์และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย
การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อความคิด
การใช้ความคิดในชีวิตประจําวัน

1511001

จริยธรรมกับมนุษย์
3 (3-0-6)
Ethics and Human Being
วิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความสําคัญของจริยธรรมต่อ
มนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่สําคัญทางปรัชญาและศาสนาสําหรับ
มนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม

1511002

ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
Facts of Life
ความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดํ ารงชีวิ ตในสังคมโลกปัจจุ บัน การ
นําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก ศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคม
ที่มีสันติภาพ

1521001

พุทธศาสน์
3 (3-0-6)
Buddhism
ประวั ติ องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ และลั ก ษณะสํ า คั ญ ของพระพุ ท ธศาสนา
หลั ก ธรรมสํ าคั ญต่ า งๆ ของพระพุ ท ธศาสนา เช่น หลั ก เบญจขั นธ์ ไตรลั ก ษณ์
ปฏิจจสมุปบาท กรรม อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การพัฒนาตน
และการพัฒนาสังคม

1631001

สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3 (3-0-6)
Information for Research and Study
ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการเรียนรู้
สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การ
จั ด ระบบทรั พ ยากรสารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศอ้ า งอิ ง เครื่ อ งมื อ สื บ ค้ น
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ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า
2011001

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3-0-6)
Aesthetics of Visual Art
สุ น ทรี ย ภาพที่ เ กี่ ย วกั บ ความประทั บ ใจและสะเทื อ นใจในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัด
ภาคทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์
ด้ า นความงามและเรื่ อ งราว โดยผ่ า นขั้ น ตอนการเรี ย นรู้ ใ นหลั ก การดู ง าน
ทัศนศิลป์เบื้องต้น และนําไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ

2051001

สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
Aesthetics of Drama
ข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
สากล ความสําคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของศิลปะการแสดง

2061001

สังคีตนิยม
3 (3-0-6)
Music Appreciation
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตก คีตลักษณ์ ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สําคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับ
การยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ

3561001

ภาวะผู้นําและการจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Leadership and Contemporary Management
ผู้นําและภาวะผู้นํา คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ ที่จะมีส่วนช่วยใน
การเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้นําในการทํางานเป็นทีม
แนวทางและเทคนิคการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการ
ความรู้ การจัดการคุณภาพ การจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการ
เปลี่ ย นแปลง เป็ น ต้ น รวมทั้ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพี่ อ ใช้ ใ นการจั ด การ
องค์การ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2501001
เศรษฐกิจสังคมไทย
3 (3-0-6)
Thai Social Economy
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นาต่ อ เศรษฐกิ จ
สั ง คมไทยในอดี ต แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของเศรษฐศาสตร์ ท างเลื อ ก แนวคิ ด
เศรษฐกิ จพอเพีย งและเหตุผ ลของการนําแนวคิ ดเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ใ น
สั ง คมไทยโดยเฉพาะการนํ า ไปประยุก ต์ ใ ช้ ใ นกรณี ศึก ษาของกลุ่ มผลิ ตภั ณ ฑ์
ท้องถิ่น
2501002

ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ
3 (3-0-6)
Social Equity and Peace
กระบวนทั ศ น์ ทฤษฎี ห ลั ก ทางสั ง คมและการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ พ ากษ์
โครงสร้ างและชนชั้นทางสั ง คม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความสําเร็ จ
ความเหลื่อมล้ําและความขัดแย้งทางสังคม กระบวนการทําให้เป็นคนชายขอบ
ความยากจนและสวัสดิการสังคม การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมและการ
เพิ่มพลังให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชาสังคม และขบวนการทางสังคม เพื่อ
การสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ

2501003

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
Civics and Social Responsibility
ความสําคัญของความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ การดําเนินชีวิตที่ทํา
ประโยชน์แ ละมี ค วามรั บผิ ดชอบต่ อ สั ง คมโดยส่ว นรวม การมี จิต สํ า นึ ก รั ก
ประเทศชาติ

2521001

โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3 (3-0-6)
Globalization and Localization
แนวคิ ด ทฤษฏี ก ระแสหลั ก กระแสรอง หรื อ กระแสทางเลื อ ก
ความสํา คั ญและความสั มพัน ธ์ ข องการศึ ก ษาท้ อ งถิ่ นกั บ โลกาภิ วั ต น์ ศึ ก ษา
ท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการศึกษา
กระบวนการโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น
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2531001

สังคมไทยกับสังคมโลก
3 (3-0-6)
Thai and Global Society
ประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการ
พั ฒ นาประเทศลั ก ษณะทั่ ว ไปของวิ ถี ไ ทย การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทย
โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของ
ประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความ
เป็นโลกาภิวัตน์ การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการ
ปกครอง โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก

2541001

มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Human Being Community and Environment
ระบบนิ เ วศ มนุ ษ ย์ ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อ ม ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา จริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2541002

การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Local Resource Management
ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น การจั ด การแบบบู ร ณาการเชิ ง ระบบ โดยมุ่ ง ใช้
มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความ
เป็นชุมชนและความยั่งยืน

2551002

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
Thai Politics and Government
ความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบ
การบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่
ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต
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2561001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
Introduction to Law
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของ
กฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา

3541001

การเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
Entrepreneurship
หลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ การ
บัญชีการเงิน การบริหารบุคลากร การบริหารสํานักงาน การตลาด ส่วนประสม
ทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด ในฐานะที่เป็น
ผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินตนเองสําหรับ
การเป็นผู้ประกอบการ

3591001

เศรษฐกิจในชีวติ ประจําวัน
3 (3-0-6)
Economics in Daily Life
แนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของสังคม เช่น กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาท
ของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและ
การนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันและเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในชีวิตประจําวันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

3591002

เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Sufficiency Economy
หลั ก แนวคิ ด ทฤษฏี ข องระบบเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย
โดยแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและ
เศรษฐกิจ ปัญหาของสังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่านมา
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์ความสําเร็จของกรณีศึกษาที่มีการน้อมนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1161001

กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
ความสําคัญและความจําเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรม
นั น ทนาการต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ขอบข่ า ยของกิ จ กรรมกี ฬ าและ
นันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬา
และนั น ทนาการ ฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ในการเล่ น กี ฬ า การจั ด กิ จ กรรมทาง
นันทนาการ

1161002

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกําลัง
กายหลักการและขั้นตอนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายให้
สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกําลังกาย ฝึกการออกกําลัง
กายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกกําลังกาย การฝึกการออก
กําลังกายในสถานบริการการออกกําลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

4001001

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
Science and Technology for Development
องค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความหมาย
และวิธีการของวิทยาศาสตร์
ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความสําคัญและบทบาท
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศบน
พื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง

4001002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
องค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น สมุ น ไพร ความรู้ พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร์ พลั ง งานที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีการสื่อสาร และทักษะ
การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต
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4001003

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
Conservation Environments and Natural Resources
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละระบบสิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ ร วมถึ ง
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบตลอดจน
แนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก

4091001

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
ธรรมชาติ แ ละโครงสร้ า งของคณิ ต ศาสตร์ การให้ เ หตุ ผ ล เซต
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน จํานวนจริง

4091003

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Mathematics and Decision Making
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้ม เข้า
สู่ ส่ ว นกลาง การวั ด การกระจาย ความน่ า จะเป็ น และทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจ
เบื้องต้น กําหนดการเชิงเส้น ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านสถิติ
และการตัดสินใจ

4121001

การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา
3 (2-2-5)
Computer Skills and Information Technology for Students
การใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นสําหรับจัดการแฟ้มข้อมูล การใช้งาน
โปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

4121002

การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Word Processing and Presentation
การใช้ ง านโปรแกรมด้า นการประมวลผลคํ า เพื่ อ จั ด เก็บ แฟ้ มข้ อ มู ล
เอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข การกําหนดรูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง
การค้นหาและการเปลี่ยนแปลงข้อความ คําสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การสร้าง
จดหมายเวียน การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ การนําเสนองานด้วย
โปรแกรมด้านการนําเสนอผลงาน จัดทําในรูปแบบข้อความและสื่อประสม เช่น
การแทรกและตกแต่งข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด การแทรก
แผนผังองค์กรและแผนภูมิ การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยง
การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและแผ่นงานนําเสนอ
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4121004

ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการข้อมูล
3 (2-2-5)
Skills of Spreadsheet and Data Management Applications
การทํางานด้วยโปรแกรมกระดานคํานวณ การใช้สมุดงาน ตกแต่งแผ่น
งานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุ
อื่นๆ วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การคํานวณ
โดยใช้สูตร การใช้ งานฟั งก์ชันต่างๆ เช่น ฟัง ก์ชันด้ านการตรวจสอบเงื่ อนไข
ฟั ง ก์ ชั น ทางสถิติ ฟั ง ก์ ชัน จั ดการข้ อมู ล และฟั ง ก์ชั น อื่ น ๆ เพื่ อสามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ

4121005

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3 (2-2-5)
Website Design and Development
เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป เรียนรู้การนําไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและ
ออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

5001001

เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
Agriculture in Daily Life
วิวัฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม
การผลิ ต พื ช การผลิ ต สั ต ว์ เกษตรอิ น ทรี ย์ การเกษตรตามแนวพระราชดํ า ริ
ผลผลิตของการเกษตรและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิต
ทางการเกษตร การใช้ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท างการเกษตร ผลกระทบจากการ
ประกอบการเกษตร

5501001

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Technology in Daily Life
การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้ การบํารุงรักษาและ
ซ่ อ มแซมเบื้ อ งต้ น เช่ น การออกแบบ การติ ด ตั้ ง หรื อ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
ภายในบ้าน หรือการซ่อมแซมเครื่องใช้ในสํานักงานทั่วไป

5501002

เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Local Technology
เทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้ ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ขอ งท้
องถิ่ น รวมถึ ง การถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาด้ า นเทคโนโลยี ภายใต้ บ ริ บ ทและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
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หมวดวิชาเฉพาะ
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
English for Sciences
อ่า น ค้นคว้าหา ข้อความ บทความ รายงานการวิ จัยและเอกสารทาง
วิ ท ยาศาสตร์ และให้ เ ขี ย นข้ อ ความ นํ า เสนอ บทความและรายงานทาง
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
4011101 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
4 (3-3-7)
Physics and Laboratory 1
หลักการวัดปริมาณและระบบหน่วยมาตรฐาน ปริมาณทางฟิสิกส์และ
หลักการของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติและ 2 มิติ แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กําลัง พลังงานโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค
วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบคาบ การเคลื่อนที่แบบ
คลื่นและคลื่นเสียง สมบัติเชิงกายภาพของสสาร ปรากฏการณ์ทางความร้อนและ
หลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์
ปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1 ไม่น้อยกว่า 10
ปฏิบัติการ
4011102 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
4 (3-3-7)
Physics and Laboratory 2
ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ตัว
เก็บประจุและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามแม่ เ หล็ ก และแรงแม่ เ หล็ ก การเหนี่ ย วนํ า แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ การแทรกสอด การ
เลี้ยวเบนและโพลาไรเซชัน สัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2 ไม่น้อยกว่า 10
ปฏิบัติการ
4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1
4 (3-3-7)
Chemistry and Laboratory 1
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี แ ละมวลสารสั มพั น ธ์ โครงสร้ า งอะตอมและตารางธาตุ
พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว
สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์ และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2
4 (3-3-7)
Chemistry and Laboratory 2
สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์
สารประกอบโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4021121 ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์และสถิติสําหรับนักเคมี
3 (3-0-6)
Mathematical and Statistical Methods for Chemists
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
สมการอนุ พั น ธ์ การแปลงลาปลาซ สมการและฟั ง ก์ ชั น พิ เ ศษ การ
วิ เ คราะห์ เ วกเตอร์ พิ กั ด เชิ ง เส้ น โค้ ง ตั ว แปรเชิ ง ซ้ อ น การแจกแจงที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาทางเคมี การควบคุมคุณภาพ การทดสอบนัยสําคัญและการวิเคราะห์
การถดถอย
4022131 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2 (1-3-3)
Computer Applications in Chemistry
การนําความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
มาใช้ศึกษาและแก้ปัญหาทางเคมี การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิง
เส้น ตลอดจนเทคนิคการออปติไมซ์ข้อมูล การทดลองทางเคมีโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป
ปฏิบัติการ เน้นการฝึกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปตามเนื้อหาของภาคทฤษฎี
4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
4 (3-3-7)
Inorganic Chemistry and Laboratory 1
การเกิดและสมบัติของสารประกอบเชิงไอออน วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์
พลังงานแลตทิซและผลึกของสารประกอบเชิงไอออน ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต์ แรง
เชิงเคมีและผลของแรงเชิงเคมี สมบัติและสารประกอบของธาตุรีพรีเซนเททีฟ
โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนํา เคมีของสารอนินทรีย์ในตัวทําละลายที่ไม่ใช่น้ํา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
4 (3-3-7)
Organic Chemistry and Laboratory 1
การจําแนก การเรียกชื่อสารอินทรีย์ พันธะในโมเลกุลอินทรีย์ สเตริโอเคมี
โครงสร้าง ความว่องไวของปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลงทางอินทรีย์เคมี การเตรียม
สารอินทรีย์และการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022304 สเปกโทรสโกปีสําหรับเคมีอินทรีย์
2 (1-3-3)
Spectroscopy of Organic Chemistry
การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ โดยวิธี สเปกโทรสโกปี เช่น
อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และ
แมสสเปกโทรสโกปี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
4 (3-3-7)
Physical Chemistry and Laboratory 1
ทฤษฎีควอนตัม ทฤษฎีกลุ่ม โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล
สเปกโทรสโกปี กฎของอุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลเฟส กฎของเฟส
สารละลาย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
4 (3-3-7)
Biochemistry and Laboratory 1
ความสํา คั ญของบั ฟ เฟอร์ใ นสิ่ง มีชีวิ ต เทคนิ คการทํ า สารชี วโมเลกุ ล ให้
บริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การตกตะกอน การกรอง วิธีโครมาโทกราฟี การ
เคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า การหมุนเหวี่ยง ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง
สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรด
นิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4022611 การวิเคราะห์เชิงเคมีด้วยเครื่องมือ 1
1 (0-3-1)
Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
หลั ก การและปฏิ บัติ ก ารเกี่ย วกั บส่ วนประกอบของเครื่ องมื อ และการ
ประยุ ก ต์ท างสเปกโทรสโกปี ที่ เกี่ ย วกั บ การดู ด กลื น แสง และการคายแสงของ
อะตอมและโมเลกุล เช่น การวิเคราะห์โดยอินฟราเรด อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล
การวัดความขุ่นโดยวิธีเนฟโลเมทรี เทอร์บิดีเมทรี และอะตอมมิกแอบซอร์ฟชัน
อะตอมมิ กอิ มิสชั น เฟลมอิ มิส ชั น สเปกโทรโฟโตมิ เตอร์ ฟลู อ อเรสเซนต์ และ
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนสเปกโทรสโกปี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023141 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี
3 (2-2-5)
English for Chemists
ศึกษาบทความหรือรายงานวิจัยทางเคมีที่เป็นภาษาอังกฤษจากวารสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วมาอภิปรายเป็นภาษาไทย ฝึกการเขียนบทความหรือ
รายงานวิจัยเคมี และบทคัด ย่องานวิจั ยเป็ นภาษาอั งกฤษ เขีย นใบสมั ค รงาน
ภาษาอังกฤษ และฝึกการนําเสนอบทวามงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
4 (3-3-7)
Inorganic Chemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
เคมีของธาตุแทรนซิชัน แลนทาไนด์และแอกติไนด์ สารเชิงซ้อนในด้าน
โครงสร้าง การเรียกชื่อไอโซเมอร์ การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อน ทฤษฎีกลุ่มและ
สมมาตรเชิงเคลื่อนที่ พันธะในสารเชิงซ้อน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนาม
ผลึ ก ทฤษฎี ส นามลิ แ กนด์ สมบั ติ ท างกายภาพของสารประกอบเชิ ง ซ้ อ นและ
ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเชิงซ้อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
4 (3-3-7)
Organic Chemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
กลไกและสเตริโอเคมีของปฏิกิริยาการเติมนิวคลีโอไฟล์ ปฏิกิริยาการแทนที่
ด้วยนิวคลีโอไฟล์ และปฏิกิริยาการกําจัด การเติมอิเล็กโทรไฟล์ การแทนที่อิเล็ก
โทรไฟล์ในสารอะโรมาติก ปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ การเกิดการจัดเรียงใหม่ใน
โมเลกุล สารอินทรีย์ที่เป็นเฮตเทอโรไซคลิก
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
4 (3-3-7)
Physical Chemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:4021121 ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์สําหรับนักเคมี
อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ ปรากฏการณ์ส่งผ่าน เคมีไฟฟ้า จลนพลศาสตร์
เชิงเคมี โฟโตเคมี เคมีพอลิเมอร์ เคมีผิวหน้าและเคมีคอลลอยด์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023502 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2
4 (3-3-7)
Biochemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
กระบวนการย่อย การดูดซึม เมแทบอลิซึมและการควบคุมวิถีเมแทบอลิ
ซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิกและเกลือแร่
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
4 (3-3-7)
Analytical Chemistry and Laboratory I
หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลในเคมีวิเคราะห์
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณทางเคมีวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ วิธีเบื้องต้นในการทําคุณภาพวิเคราะห์แบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะห์
ไอออนบวกและไอออนลบในสารอนิ น ทรี ย์ การวิ เ คราะห์ แ ละการคํ า นวณหา
ปริมาณสารเคมีในปฏิกิริยา กรด เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์ และปฏิกิริยาการเกิด
สารประกอบเชิงซ้อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023602 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
4 (3-3-7)
Analytical Chemistry and Laboratory 2
สมดุลเคมี ทฤษฎีการแตกตัวเป็นไอออน การแยกสลายด้วยน้ํา ค่าคงตัว
ของผลคูณการละลาย และปฏิกิริยาตกตะกอน การวิเคราะห์โดยน้ําหนัก สมดุล
และแกมโพเทอริซึมและหลักการทดสอบโดยเปลวไฟ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023604 สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี
3 (2-3-5)
Chemical Spectroscopy
สมบั ติ ไ ฟฟ้ า และแม่ เ หล็ ก ของสาร และทฤษฎี ท างสเปกโทรสโกปี ที่
เกี่ยวกับการดูดกลืนแสง และการคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เช่น สเปกตรัม
ของรังสีอินฟราเรด อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล สเปกตรัมรามาน สเปกตรัมไมโครเวฟ
การวาวแสงรังสีเอกซ์ นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนสเปกโทรสโกปี การกระจาย
การหมุนเชิงแสง และไดโครอิซึมเชิงวงกลม แมสสเปกโทรสโกปี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023612 การวิเคราะห์เชิงเคมีด้วยเครื่องมือ 2
1 (0-3-1)
Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
การแยกการสกัด หลักการและการประยุกต์ทางโครมาโทกราฟี เช่น แก๊ส
โครมาโทรกราฟี ลิควิดโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรสโกปี และการวิเคราะห์เชิง
เคมีไฟฟ้า เช่น โพเทนชิโอเมตรี โวลแทเมตรี คูลอมบ์เมตรี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023621 การวิเคราะห์อาหาร
3 (2-3-5)
Food Analysis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
การวิเคราะห์สารอาหารประเภทต่างๆทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์หาสัดส่วนขององค์ประกอบอาหารสําเร็จรูปเพื่อศึกษาสูตรอาหาร
การวิเคราะห์นา้ํ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการผลิต
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023711 เคมีสภาวะแวดล้อม
4 (3-3-7)
Environmental Chemistry
ศึกษามลพิษทางน้ํา ดินและอากาศ การสุ่มตัวอย่างน้ํา ดิน การวิเคราะห์
น้ําเสีย ดิน พืช สารฆ่าแมลง โลหะหนักในดิน น้ํา อากาศ การกําจัดของเสียที่
เป็นพิษ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023721 เคมีอุตสาหกรรม
4 (3-3-7)
Industrial Chemistry
กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรมและทํากรณีศึกษาของการผลิตสิง่ ทอ
สิ่งทอ กระดาษ สารเคมี อาหาร สี ยาง เซรามิกส์และพลาสติก
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023723 ยูนิตโอเพอเรชัน
2 (1-3-3)
Unit Operations
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
หน่ ว ย มิ ติ ข องไหลการผสมสารตะกอน การกรองในอุ ต สาหกรรม
การลดขนาดของแข็ง การส่งผ่านของแข็งโดยใช้ลม การถ่ายโอนความร้อน เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน การผลิตความร้อน การผลิตไอน้ํา การละลาย การระเหย
การตกผลึก ออสโมซิ สย้ อนกลั บ อั ตราฟิ ลเตรชั น การดู ดซึ ม การดู ด ซั บ การ
อบแห้ง การสกัดแยกสาร ฉนวนวัสดุศาสตร์
4023725 เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร
4 (3-3-7)
Agricultural Industrial Chemistry
กระบวนการผลิ ต ทางเคมี แ ละทางฟิ สิ ก ส์ ใ นอุ ต สาหกรรมการเกษตร
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละประโยชน์ ใ นอุ ต สาหกรรมการเกษตรที่ สํ า คั ญ บางประเภทใน
ประเทศ ท้องถิ่นและครัวเรือน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดเกิดจากอุตสาหกรรมการเกษตร
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023731 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
4 (3-3-7)
Petroleum Technology and Petrochemistry
ธรรมชาติและองค์ประกอบของปิโตรเลียม กระบวนการการกลั่นลําดับ
ส่วน กระบวนการกําจัดกํามะถัน และกระบวนการต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
แยกปิ โตรเลี ย ม และการทํา อุตสาหกรรมจากส่ ว นต่า งๆ ของปิ โตรเลีย ม เช่ น
พลาสติก สี ปุ๋ย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023751 เคมีอาหารและปฏิบัติการ
4 (3-3-7)
Food Chemistry and Laboratory
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติทางเคมีของสารอาหารใน
กระบวนการ รวมทั้งสารเติมแต่งสี กลิ่น รส และสารถนอมอาหาร
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023761 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสําอางและปฏิบัติการ
4 (3-3-7)
Chemistry of Cosmetics and Laboratory
องค์ประกอบ การผลิต ประโยชน์และพิษที่เกิดจากเครื่องสําอาง การ
วิเคราะห์เครื่องสําอาง เครื่องสําอางเกี่ยวกับผม เล็บ หน้า ผิว ยาระงับกลิน่ ตัว สบู่
และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023772 เคมีเกี่ยวกับสีและปฏิบัติการ
4 (3-3-7)
Chemistry of Colors and Laboratory
ศึกษาเกี่ยวกับสารที่ทําให้เกิดสี ชนิดและองค์ประกอบของสี การเคลือบ
ผิว การผลิตสีเพื่อใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น สีย้อมผ้า สีพิมพ์ การควบคุมคุณภาพสี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023791 เคมีเภสัชและปฏิบัติการ
4 (3-3-7)
Pharmaceutical Chemistry and Laboratory
ความว่ อ งไวต่ อ ปฏิ กิ ริ ย าของสารอิ น ทรี ย์ สารประกอบเชิ ง ซ้ อ น
แหล่งกําเนิดยา กระบวนการทางจลนเภสัช การออกฤทธิ์ของยา ชนิดต่างๆ และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทําเป็นยา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023796 เคมีการแพทย์และปฏิบัติการ
4 (3-3-7)
Medical Chemistry and Laboratory
กระบวนการทางชีวเคมีในการแพทย์ เมแทบอลิซึมในร่างกาย ภูมิคุ้มกัน
ในร่างกาย ความผิดปกติของการทํางานในร่างกาย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023801 เคมีพอลิเมอร์และปฏิบัติการ
4 (3-3-7)
Chemistry of Polymers and Laboratory
ลักษณะสําคัญของพอลิเมอร์สมบัติทางกายภาพ การสังเคราะห์พอลิ
เมอร์แบบอนุมูลอิสระ แบบไอออน แบบซีเกลอร์ - แนตตา และแบบควบแน่น กลไก
ปฏิ กิ ริ ย าพอลิ เ มอไรเซชั น แบบบั ล ก์ แบบอิ มั ล ซั น แบบสารละลายและแบบ
แขวนลอย สมบัติและการทดสอบพอลิเมอร์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023821 เคมีเกี่ยวกับพลาสติก
4 (3-3-7)
Chemistry of Plastics
ชนิดและสมบัติของพลาสติก การใช้สารเคมีผสมในพลาสติก การแปรรูป
พลาสติก ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพและการใช้งาน
ของพลาสติก
4023841 เคมีสิ่งทอและปฏิบัติการ
4 (3-3-7)
Textile Chemistry and Laboratory
สมบั ติ แ ละองค์ ป ระกอบทางเคมี ข องการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพสิ่ ง ทอ
กระบวนการย้อมสีสิ่งทอ การทอและลวดลายผ้าในเชิงฟิสิกส์และทัศนศิลป์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023871 เคมียาง
4 (3-3-7)
Rubber Chemistry
โครงสร้างของยางธรรมชาติ อนุพันธ์ของยางธรรมชาติ ยางคลอริเนต
ยางไฮโดรคลอริเนต ยางไซไคลศ์คราฟท์โคพอลีเมอร์ ยางอีพอกซิไดซ์ ปฏิกิริยา
การวัลคาไนซ์แบบใช้กํามะถันและตัวเร่งปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์โดยใช้สาร
เปอร์ออกไซด์ การหาปริมาณของครอสลิงก์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
1 (1-0-2)
Research Methodology in Chemistry
ประเภทการวิจัย รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย
ตัวอย่างงานวิจัยทางเคมี
4024203 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก
4 (3-3-7)
Organometallic Chemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการเกิ ด พั น ธะและโครงสร้ า งของสารประกอบ
เชิงซ้อนออร์แกโนแทรนซิชัน ปฏิกิริยาแทนที่ลิแกนด์ซึ่งโคออร์ดิเนตกับโลหะ การ
เติมแบบออกซิเดทีฟ และการกําจัดแบบรีดักทีฟ ปฏิกิริยาการสอดแทรกภายใน
โมเลกุล ปฏิกิริยาการแทนที่แบบนิวคลิโอฟิลิกและอิเล็กโทรฟิลิกบนลิแกนด์
ซึ่งโคออร์ดิเนตอยู่กับโลหะแทรนซิชัน การเร่งในปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ในปฏิกิริยา
การเติมไฮโดรเจนตัวเร่งในปฏิกิริยาโพลิเมอไรเชชันของพวกโอเลฟินและอะเซติเล
ชันการประยุกต์ของสารประกอบเชิงซ้อนออร์แกโนแทรนซิชันในการสังเคราะห์
สารอินทรีย์
4024304 เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก
4 (3-3-7)
Heterocyclic Chemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
การสั ง เคราะห์ แ ละปฏิ กิ ริ ย าของสารเฮตเทอโรไซคลิ ก ที่ มี อ ะตอม
ออกซิเจน กํามะถันและไนโตรเจน การสังเคราะห์สารที่มีวงหลอม เช่น เบนโซฟิว
แรน อินโดล ควิโนลีนและไอโซควิโนลีน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024305 การสังเคราะห์สารอินทรีย์
4 (3-3-7)
Organic Synthesis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรียแ์ ละปฏิบัติการ 1
การสังเคราะห์และการวิเคราะห์สารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4024306 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปฏิบัติการ
4 (3-3-7)
Natural Products and Laboratory
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
สมบั ติ ปฏิ กิ ริ ย า การสกั ด แยก การวิ เ คราะห์ แ ละการสั ง เคราะห์
สารอินทรีย์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024307 พฤกษเคมีและปฏิบัติการ
4 (3-3-7)
Phytochemistry and Laboratory
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
โครงสร้าง สมบัติ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ที่ได้จากพืช และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024404 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ
3 (3-0-6)
Statistical Thermodynamics
อองซอมเบิลแบบบัญญัติ ค่าเฉลี่ยอองซอมเบิลฟังก์ชันแบ่งส่วน สถิติ
แมกซเวลล์ – โบลซมันน์ สถิติเฟร์มี – ดิแรก สถิติโบส - ไอน์สไตน์ พาราดอกซ์
ของกิบส์
4024411 เคมีของคอลลอยด์และปฏิบัติการ
4 (3-3-7)
Colloidal Chemistry and Laboratory
ระบบของคอลลอยด์ สมบัติทางแสงของ คอลลอยด์ จลนพลศาสตร์
ของคอลลอยด์ การดูดซึม การดูดกลืน สมบัติทางไฟฟ้าของคอลลอยด์ การ
เตรียมและการทําให้คอลลอยด์ บริสุทธิ์ ความอยู่ตัวและการรวมตัวของ
คอลลอยด์ คอลลอยด์กับสารลดความตึงผิว
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4024506 ชีวเคมีวิเคราะห์
4 (3-3-7)
Analytical Biochemistry
วิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน : 4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
หลั ก การและวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ส ารชี ว โมเลกุ ล ทั้ ง ทางด้ า น
คุณภาพและปริมาณ การประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านี้ ศึกษาและติดตามปฏิกิริยาทาง
ชีวเคมีของสารเหล่านั้น
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024612 การวิเคราะห์เชิงเคมีด้วยเครื่องมือชัน้ สูง
1 (0-3-1)
Advanced Instrumental Analytical Chemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022611 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
การวิเคราะห์ด้วยเครือ่ งมือชั้นสูง โดยเน้นข้อดีข้อเสียของวิธีวิเคราะห์แต่
ละวิธี และวิธีการออปติไมซ์เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เทีย่ งตรงและแม่นยํา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024729 การควบคุมการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมี 1 (0-3-1)
Controlling and Auditing the Quality of Chemical Products
ระบบและการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9002 ISO
14000 ISO/IEC 17025 ISO 18000 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ฝึกการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการและหน่วยงาน
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ
4024801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
3 (270)
Field Experiences in Chemistry
จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเกี่ยวกับ คุณลักษณะและโอกาสของผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะ เจต
คติ คุณลักษณะที่เหมาะสม จรรยาบรรณในวิชาชีพเคมี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโรงงานและแหล่งประกอบการเคมี และให้มี
การสัมมนา สรุปผลภายหลังการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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4024802 สหกิจศึกษา
6 (540)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์เคมีในสถานประกอบการหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน
จริง การจัดทําโครงร่างและดําเนินงานโครงการวิจัย การรายงานผลการเขียน
รายงานโครงงานวิจัย การนําเสนอโครงงานวิจัยแบบปากเปล่าพร้อมทั้งจัดทํา
รายงานเป็นรูปเล่ม
4024902 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-4-2)
Research Project in Chemistry
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม เขียนรายงาน นําเสนอและเผยแพร่
ผลการวิจัยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในวิชาเคมี
4024911 สัมมนาเคมี
1 (0-2-1)
Seminar in Chemistry
ศึ ก ษางานวิ จั ย ความรู้ ใ หม่ ท างเคมี จ ากวารสาร ตํ า รา และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์แล้วนําผลมาอภิปรายและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
4024922 วิทยาการนาโนทางเคมี
3 (3-0-6)
Chemical Nanoscience
ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดของวิทยาการนาโนและการใช้ใน
อุตสาหกรรมเคมี และให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิทยาการนาโน
ปฏิบัติการตามเนื้อหา
4024931 เคมีศึกษา
3 (3-0-6)
Chemistry Education
ค้นคว้าหลักสูตรวิชาเคมีในประเทศและต่างประเทศ ทําการทดลองโดย
ใช้วัสดุเครื่องมือ ค้นคว้า นําข้อมูลมาอภิปรายเกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่สําคัญใน
หลักสูตรเคมี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฝึกการสอนแบบจุลภาคและการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เขียนคู่มือ
การทดลอง จัดทําอุปกรณ์ การทดลองเขียนข้อสอบ วัดผลและประเมินผล
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4031103 ชีววิทยาทั่วไป และปฏิบัตกิ าร
4 (3-3-7)
General Biology and Laboratory
สารเคมีของชีวิต เซลล์ และเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
นิเวศวิทยา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 (3-0-6)
Calculus and Analytical geometry 1
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์อนุพันธ์ และอินทิกรัลเบื้องต้น
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3 (3-0-6)
Calculus and Analytical geometry 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
เทคนิคการอินทิเกรต การประยุกต์อินทิกรัลจํากัดเขต ฟังก์ชันหลายตัว
แปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุกรมอนันต์
และสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

ภาคผนวก ข
การเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2549
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การปรับปรุงหลั กสูตรครั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างหลั กสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์(มคอ.1) และปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ตารางเปรียบเทียบสาระสําคัญของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
1. ชื่อหลักสูตรและปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science
Program in Chemistry
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
ชื่อย่อ วท.บ. (เคมี)
B.Sc. (Chemistry)
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็น
หลักสูตรที่มุ่งผลิตนักเคมี ที่มีความรู้ ความสามารถ
ในศาสตร์ทางเคมี ทั้งด้านเนื้อหา ทักษะการปฏิบัติ
และการจัดการในวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program
in Chemistry
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
ชื่อย่อ วท.บ. (เคมี)
B.Sc. (Chemistry)
ปรัชญาและความสําคัญ
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรวิทยาการ
เชิงเดี่ยว ที่พัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ และ ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ในวิชาชีพและการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั และมี
พื้นฐานความรู้ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และการวิจัยที่
จําเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
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2. วัตถุประสงค์
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549
เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพเคมี ให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์กว้างไกลและความคิด
สร้างสรรค์
4. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
หรือทํางานเป็นหมู่คณะได้
5. มีทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพใน
สั ง คมยุ ค ปั จ จุ บั น อาทิ ทั ก ษะในการสื่ อ สารด้ ว ย
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็นต้น
6. มีความรู้ในการวิจัยและเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ต่อในระดับสูง
7. มีความรู้ทางเคมี สามารถนําทรัพยากรในท้องถิ่น
มาใช้ในการผลิตด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ท้องถิ่นได้
8.
สามารถประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจน
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเคมี
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัยต่อตนเอง และสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555
เพื่อบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม
2 มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์กว้างไกลและความคิด
สร้างสรรค์
4. มีจิตสาธารณะ และมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น หรือทํางานเป็นหมู่คณะได้
5. มีทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพใน
สั ง คมยุ ค ปั จ จุ บั น อาทิ ทั ก ษะในการสื่ อ สารด้ ว ย
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็นต้น
6.
มีความรู้ในการวิจัยและเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดับสูง
7. มีความรู้ทางเคมี สามารถนําทรัพยากรใน
ท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ นการผลิ ต ด้ ว ยกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นได้
8. สามารถใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
ตลอดจนปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับเคมีทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยต่อตนเอง และสิ่งแวดล้อม
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3. โครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชา
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549
จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ ยกว่า 34 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
1. วิชาแกน
18 หน่วยกิต
2. วิชาเอก
69 หน่วยกิต
3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555
จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเฉพาะด้าน
100 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
100 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน
26 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 44 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 21 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
5. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
หรือ สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
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4. เปรียบเทียบหมู่วิชาเคมี
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555
วิชาแกน บังคับเรียน
18 หน่วยกิต วิชาแกน
26 หน่วยกิต
4011101 หลักฟิสิกส์
4021101 หลักเคมี
4031101 หลักชีววิทยา
4091401 แคลคูลสั และเรขาคณิต
วิเคราะห์1

4(3-3-7) 4011101
4011102
4(3-3-7) 4021101
4021102
4(3-3-7) 4031103
3(3-0-6) 4091401

ฟิสกิ ส์และปฏิบัติการ1
ฟิสกิ ส์และปฏิบัติการ2
เคมี และปฏิบัติการ1
เคมี และปฏิบัติการ2
ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1

4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(3-0-6)

4091402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์2 3(3-0-6)
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์

วิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า
1) วิชาเอกบังคับ เรียน

3(3-0-6)

69 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ
52 หน่วยกิต

4022301
4022401
4022501
4023502
4022601

เคมีอินทรีย์ 1
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
ชีวเคมี 1
ชีวเคมี 2
เคมีวิเคราะห์

4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-3-5)

4023201
4023202
4023302
4023402
4023721
4023901
4024902
4024911
4022611

เคมีอนินทรีย์ 1
เคมีอนินทรีย์ 2
เคมีอินทรีย์ 2
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
เคมีอุตสาหกรรม 1
ระเบียบวิธวี ิจัยทางเคมี
โครงการวิจัยทางเคมี
สัมมนาเคมี
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วย
เครื่องมือ1
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี

4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
3(0-6-3)
1(0-2-1)
3(1-4-4)

4023141

3(3-0-6)

44 หน่วยกิต

4022301
4022401
4022501

เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
เคมีเชิงฟิสกิ ส์และปฏิบัติการ 1
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1

4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)

4023601
4023602
4023201
4023202
4023302
4023402
4023721
4023901
4024902
4024911

เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
เคมีอุตสาหกรรม
ระเบียบวิธวี ิจัยทางเคมี
โครงการวิจัยทางเคมี
สัมมนาเคมี

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)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(0-2-2)
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549
4024729

การควบคุมการตรวจสอบ
และการประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เคมี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555
3(2-3-5)

2)วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือ วิชาเฉพาะด้านเลือก
รายวิชาเคมีในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเนื้อหาไม่ซ้ํา
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อน ไม่น้อยกว่า 17
หน่วยกิต
4021121
4022131
4024304

4023604
4023612

ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์และ
สถิติสําหรับนักเคมี
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในทางเคมี
เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก

4023751
4023761

สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วย
เครื่องมือ 2
การวิเคราะห์อาหาร
เคมีสภาวะแวดล้อม
ยูนิตโอเพอเรชัน
เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีปโิ ตรเลียมและปิ
โตรเคมี
เคมีอาหาร
เคมีเกี่ยวกับเครือ่ งสําอาง

4023772
4023781
4023791
4023796
4023801
4023821

เคมีเกี่ยวกับสี
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 1
เคมีเภสัช 1
เคมีการแพทย์
เคมีพอลิเมอร์
เคมีเกี่ยวกับพลาสติก

4023621
4023711
4023723
4023725
4023731

3(3-0-6) 4021121
2(1-2-3) 4022131
2(2-0-4) 4022304
4022611
4023502
3(3-0-6) 4023604
3(1-4-4) 4023612
2(1-3-3)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

4023621
4023711
4023723
4023725
4023731

3(2-3-5) 4023751
3(2-3-5) 4023761
3(2-3-5)
3(2-3-5)
4(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

4023762
4023781
4023791
4023796
4023801
4023821

21 หน่วยกิต

ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์และสถิติ
สําหรับนักเคมี
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในทางเคมี
เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วย
เครื่องมือ 1
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2
สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วย
เครื่องมือ 2
การวิเคราะห์อาหาร
เคมีสภาวะแวดล้อม
ยูนิตโอเพอเรชัน
เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีปโิ ตรเลียมและปิโตร
เคมี
เคมีอาหารและปฏิบัติการ
เคมีเกี่ยวกับเครือ่ งสําอางและ
ปฏิบัติการ
เคมีเกี่ยวกับสีและปฏิบัติการ
เคมีเซรามิกส์
เคมีเภสัชและปฏิบัติการ
เคมีการแพทย์และปฏิบัติการ
เคมีพอลิเมอร์และปฏิบัติการ
เคมีเกี่ยวกับพลาสติก

3(3-0-6)
2(1-3-3)
4(3-3-7)
1(0-3-2)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-5)
4(3-3-7)
2(1-3-3)
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)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
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4023841
4023871
4024203
4022304
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3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(1-3-3)

4024305
4024306

เคมีสิ่งทอ
เคมียาง
เคมีออร์แกโนเมทัลลิก
สเปกโทรสโกปีสําหรับเคมี
อินทรีย์
การสังเคราะห์สารอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

4024307
4024404
4024411
4024406

พฤกษเคมี
อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ
เคมีของคอลลอยด์
ชีวเคมีวิเคราะห์

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

4023841
4023871
4024203
4024207

3(2-3-5) 4024305
3(2-3-5) 4024306
4024307
4024404
4024411
4024506
4024612
4024729

4024922
4021111
4022112
4022602
4022603
4023631
4023701
4023725
4023762
4023771
4023796
4023802
4023843
4023874
4023875

เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
การเป่าแก้ว
คุณภาพวิเคราะห์เชิงเคมี
ปริมาณวิเคราะห์เชิงเคมี
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
เคมีประยุกต์
เคมีอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม
เคมีเกี่ยวกับน้ําหอม
เทคโนโลยีการชุบผิว
เคมีสิ่งทอธรรมชาติ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
เคมีสิ่งทอสังเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ยาง
สารเคมีผสมยาง

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

เคมีสิ่งทอและปฏิบัติการ
เคมียาง
เคมีออร์แกโนเมทัลลิก
สเปกโทรสโกปีสําหรับเคมีอินทรีย์

4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
2(1-3-3)

การสังเคราะห์สารอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ
ปฏิบัติการ
พฤกษเคมีและปฏิบัติการ
อุณหพลศาสตร์เชิงสถิตเิ บื้องต้น
เคมีของคอลลอยด์
ชีวเคมีวิเคราะห์
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วย
เครื่องมือชั้นสูง
การควบคุมการตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์
เคมี
วิทยาการนาโนทางเคมี

4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
1(0-3-1)
1(0-3-1)

3(3-0-6)
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4024207

วิทยาการใหม่ในสาขา
2(2-0-4)
อนินทรีย์เคมี
4024302 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมี
3(2-3-5)
อินทรีย์
4024303 เคมีอินทรีย์ 3
3(2-3-5)
4024503 ชีวเคมี 3
3(2-3-5)
4024507 วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี 2(2-0-4)
4024607 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิง 2(2-0-4)
ฟิสกิ ส์
4024607 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมี
2(2-0-4)
วิเคราะห์
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5 หน่วยกิต
4024801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เคมี

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5(450) 4024801

3 - 6 หน่วยกิต

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

3(270)

4024802 สหกิจศึกษา
6(540)
วิชาทักษะทางภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
4023141 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี
3(3-0-6)
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5 เปรียบเทียบหมู่วชิ าเฉพาะกลุ่มวิชาแกน
5.1 กลุ่มวิชาแกนทางฟิสิกส์
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549
4011101 หลักฟิสิกส์
4(3-3-7)
Principles of Physics
ศึกษาระบบหน่วย การวัด ความแม่นยํา
และความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณ สเกลาร์และ
ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่าง ๆ
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม งาน
กําลัง พลังงาน เครื่องกลอย่างง่าย ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น ความร้อน ไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของสสาร โครงสร้างอะตอม
สารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัว
ฝึกปฏิบัตกิ ารทดลองในเนื้อหาการวัด
และเครื่องมือการวัด เวกเตอร์และสมดุลกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน แรง โมเมนตัม เครื่องกล
อย่างง่าย ไฟฟ้า แม่เหล็ก คลื่นความร้อน และ
สมบัติของสาร

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555
4011101 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1 4(3-3-7)
Physics and Laboratory 1
หลักการวัดปริมาณและระบบหน่วย
มาตรฐาน ปริมาณทางฟิสิกส์และหลักการของ
เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติและ 2 มิติ
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กําลัง
พลังงาน และโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของระบบ
อนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบหมุนการ
เคลื่อนที่ แบบคาบ การเคลื่อนที่แบบคลื่นและคลื่น
เสียง สมบัติเชิงกายภาพของสสาร ปรากฏการณ์
ทางความร้อนและหลักการเบื้องต้นทางอุณหพล
ศาสตร์
ฝึกปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์
และปฏิบัติการ 1 ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ
4011102 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
4(3-3-7)
Physics and Laboratory 2
ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์
ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและสารไดอิ
เล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็กและแรง
แม่เหล็ก การเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์
การแทรกสอด การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซชัน
สัมพัทภาพ ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฝึกปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์
และปฏิบัติการ 2 ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ
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5.2 กลุ่มวิชาแกนทางเคมี
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
4021101 หลักเคมี
4(3-3-6)
Principles of Chemistry
ศึกษามวลสารสัมพันธ์ โครงสร้าง
อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติ
ของสารในสถานะต่าง ๆอาทิ แก๊ส ของแข็ง
ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณพลศาสตร์
และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี สมดุลเคมี สมดุลเชิง
ไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์
สารประกอบโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์
และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น และให้ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับ เทคนิคเบื้องต้น และหลักปฏิบัติทวั่ ไปใน
การ ปฏิบัติการเคมี การจัดจําแนกสารเคมี เกรด
ของสาร และการใช้สารเคมี ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
มวลสารสัมพันธ์ ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี อัตรา
การเกิดปฺกิริยา สมดุลเคมี ค่า pH ค่าคงตัวของการ
แตกตัวของกรดและเบส และความแตกต่างของ
สารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์ สมบัติและปฏิกิริยา
สารอินทรีย์ที่สาํ คัญ สมบัติของสารชีวโมเลกุล
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน เคมีสภาวะแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7)
Chemistry and Laboratory 1
ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น
สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ง
ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์
และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทาง
ทฤษฎี
4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2
4(3-3-7)
Chemistry and Laboratory 2
สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า
สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิ
เนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะ
แวดล้อมเบื้องต้น
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทาง
ทฤษฎี
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5.4 กลุ่มวิชาแกนทางชีววิทยา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
4031301 หลักชีววิทยา
4(3-3-7)
Principles of Biology
ศึกษาหลักชีววิทยาพื้นฐาน สมบัติของสิ่งมีชีวิต
สารโมเลกุลในสิ่งมีชีวิตเซลล์และเนื้อเยื่อการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรม การสืบพันธุ์และ
การเจริญเติบโตการจําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา
การฝึกปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใช้
กล้องจุลทรรศน์ การศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อ พันธุ์
ศาสตร์เบื้องต้น การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
การสํารวจและการเก็บรักษา ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7)
Biology and Laboratory 1
กระบวนการศึกษาทางชีววิทยา
โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์
สารเคมีของชีวิต พลังงานและเมแทบอลิซึม พันธุ
ศาสตร์ ความหลากหลายของสิง่ มีชีวิต ปฏิสัมพันธ์
ของสิง่ มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทาง
ทฤษฎี
4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ2 4(3-3-7)
Biology and Laboratory 2
โครงสร้างและหน้าที่การทํางานพื้นฐาน
ของพืชและสัตว์ กระบวนการทํางานของระบบ
อวัยวะของสัตว์ เช่น การรักษาดุลยภาพ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทและฮอร์โมน ฯลฯ
การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชและสัตว์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทาง
ทฤษฎี
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5.4 กลุ่มวิชาแกนทางชีววิทยา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Calculus and Analytic
Geometry 1
ศึกษาเกี่ยวกับ เรขาคณิต
วิเคราะห์บนระนาบ ว่าด้วย เส้นตรง วงกลม
และ ภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชัน
ต่อเนื่อง อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์อนุพันธ์
และอินทิกรัล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Calculus and Analytical
geometry I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย
การประยุกต์อนุพันธ์ และอินทิกรัลเบื้องต้น
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
Calculus and Analytical
geometry II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4091401 แคลคูลัส 1
เทคนิคการอินทิเกรต การประยุกต์อินทิกรัล
จํากัดเขต ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย
อนุกรมอนันต์ และสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

ภาคผนวก ค
สําเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
สําเนาคําสั่งการจัดทําหลักสูตร
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(สําเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ใน
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อกํากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการดําเนินการประเมินผลการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓. ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้สําหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ทําหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ โครการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทําตลอดภาคเรียนอย่างสม่ําเสมอด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรมเพื่อทราบความก้าวหน้าในการ
เรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่
กําหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัยผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของ
ประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติผลเป็นอํานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย

92
ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี ๒ ระบบดังนี้
๖.๑ สําหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กําหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
+
B
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
+
C
ดีพอใช้ (Fair Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
+
D
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
E
ตก (Fail)
๐.๐
ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ํากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้อง
ลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่
อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ สําหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการ
ประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ํากว่า “C” ถือว่า สอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับ
การประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ํากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๖.๒ สําหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อกําหนดเฉพาะ โดยไม่
คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้
Au (Audit) ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟังโดย
ไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด
W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
(๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา
นั้น ก่อนกําหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
(๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลที่อาจารย์ผ้สู อนกําหนด
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I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่า
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(๒) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นคําร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบ
นั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ การให้ “I” แก่
นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผล
ประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ ๘. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทํางานไม่เสร็จภายในเวลาที่กําหนด ให้อาจารย์
ผู้สอนทําการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการ
ประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผล การเรียนรายวิชาที่ได้ “I”
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และกําหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่
รายงานผลการประเมิน เป็ น ค่ า ระดั บ คะแนน โดยไม่ ระบุ สั ญ ลั ก ษณ์ อื่ น ใด และมิ ใ ช่ ร ายวิ ช าที่ นั ก ศึ กษาถอนการ
ลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ สําหรับบันทึกผลการประเมินสําหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือ
หลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ํา
หรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา
วิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน ๕ ปี
ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒
ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ํา ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหารด้วย
๑๒.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่า
ตามที่หลักสูตรกําหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
ปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบ
ปลายภาคเรียนได้
ข้อ ๑๔. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่กําหนดใน
ข้อ ๑๓. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจําเป็นอื่นที่เป็นเหตสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นคําร้องต่อ
งานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียน
ถัดไป กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์ผู้สอน หรือ
อาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทําการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชา
นั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ ๑๖. ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๑๖.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม
๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
๑๖.๔ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า ๔ ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘
ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี และไม่ต่ํากว่า ๕ ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน
๑๒ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่ เรียนหลักสูตร ๓ ปี และไม่ต่ํากว่า ๖ ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็ น
นักศึกษาไม่เกิน ๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ํากว่า ๘ ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี
๑๖.๕ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า ๖ ภาคเรียนและมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปี
กรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่ํากว่า ๙ ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๗ ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๓
ปี และไม่ต่ํากว่า ๑๒ ภาคเรียน ไม่เกิน ๙ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ํากว่า ๑๕ ภาคเรียนและไม่เกิน ๑๑ ปี
กรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี
ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ ๒
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔
และที่ ๑๖ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๘๐
(๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๑๒ ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๓ ปี และครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๒๐
ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
(๕) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ ๒
๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํา
กว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร ๒ ปี สิ้นภาคเรียนที่ ๖ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
กรณีหลักสูตร ๓ ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๗ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร ๔ ปี สิ้นภาคเรียนที่ ๘ นับตั้งแต่
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เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร ๕ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๘๐ หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่ ๒
ข้อ ๑๘ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จํานวนกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย
ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดังนี้
๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนัน้ หรือ
๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๐. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
๒๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ สําหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า
๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง สําหรับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ํากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่า
ระดับคะแนน สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๖ ภาคเรียนปกติ
สําหรับหลักสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร
๕ ปี นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๑ ภาคเรียนปกติ สําหรับ
หลักสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๗ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร ๕ ปี
ข้อ ๒๑. การนับกําหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน
ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้
ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร
ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิริวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลนัฐ ฉัตรตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นายวาด วานิช
เกษตรอําเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกําแพงเพชร
6. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลั กสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ประกอบด้วย
ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายสมชาย พวงขจร
บริษัทยูนิคอร์ด จํากัด (มหาชน)
7. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นางสาวกัลยา ฉิมพลี
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกําแพงเพชร
8. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ประทุม พรมมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร สิทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
ประกอบด้วย
ดร.ไกรศักดิ์ เกษร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาวาโท ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ 025 / 2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
...........................................................
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะดําเนินการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ เคมี คณิ ต ศาสตร์ ชี ว วิ ท ยา ฟิ สิ ก ส์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาธารณสุข
ศาสตร์
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จตามวัตถุประสงค์ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้
1.คณะกรรมการอํ านวยการ มีห น้ าที่ใ ห้ คําปรึ กษา แก้ ไข วิ นิจ ฉั ยและสั่ งการตามที่
เห็นสมควร ประกอบด้วย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ
เลี่ยมแก้ว
หัวหน้า
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี
นิธากร
ผู้ช่วย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชัย กลิ่นหอม
ผู้ช่วย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริน
มณีเลิศ
ผู้ช่วย
5. นายสุเทพ
เจิงกลิ่นจันทร์ ผู้ช่วย
สาขาวิชาเคมี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย
หัวหน้า
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2. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย
ผู้ช่วย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
ผู้ช่วย
5. อาจารย์ภาเกล้า
ภูมิใหญ่
ผู้ช่วย
6. อาจารย์ปริณดา
มโนรัตน์
ผู้ช่วย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ
ธัญญะวัน
หัวหน้า
2. อาจารย์วิไลวรรณ
กระต่ายทอง ผู้ช่วย
3. อาจารย์วิรัช
เนื้อไม้
ผู้ช่วย
4. อาจารย์เสถียร
ทีทา
ผู้ช่วย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้ช่วย
6. อาจารย์นิรุตติ์
พิพรรณธนจินดา ผู้ช่วย
7. อาจารย์พัชรา
ม่วงการ
ผู้ช่วย
8. อาจารย์อภิชญา
ทิพย์พิมพ์วงศ์ ผู้ช่วย
สาขาวิชาชีววิทยา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
หัวหน้า
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุล ผู้ช่วย
3. อาจารย์สุวิชญา
รอดกําเหนิด ผู้ช่วย
4. อาจารย์อธิรดา
บุญเดช
ผู้ช่วย
5. อาจารย์นิภัชราพร
สภาพพร
ผู้ช่วย
สาขาวิชาฟิสิกส์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เอกอุฬาร
หัวหน้า
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ
วงศ์เนตร
ผู้ช่วย
3. อาจารย์วิจิตร
ฤทธิธรรม
ผู้ช่วย
4. อาจารย์ณัฐพงศ์
ดิษฐเจริญ
ผู้ช่วย
5. อาจารย์นงลักษณ์
จันทร์พิชัย
ผู้ช่วย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา เกตุเจริญ
หัวหน้า
2. อาจารย์นพรัตน์
ไชยวิโน
ผู้ช่วย
3. อาจารย์พิมประไพ
ขาวขํา
ผู้ช่วย
4. อาจารย์อภิชญา
พัดพิน
ผู้ช่วย
5. อาจารย์ขวัญฤทัย
ทองบุญฤทธิ์ ผู้ช่วย
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1. อาจารย์สุรินทร์
เพชรไทย
2. อาจารย์ยุติธรรม
ปรมะ
3. อาจารย์พรหมเมศ
วีระพันธ์
4. อาจารย์ฆัมภิชา
ตันติสันติสม
5. อาจารย์ศิลป์ณรงค์
ฉวีพัฒน์
6. อาจารย์ประพัชร์
ถูกมี
7. อาจารย์กีรศักดิ์
พะยะ
8. อาจารย์จินดาพร
อ่อนเกตุ
9. อาจารย์หลักเมือง
เอี่ยมสอาด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์
2. อาจารย์วชิระ
สิงห์คง
3. อาจารย์แดนชัย
เครื่องเงิน
4. อาจารย์เอนก
หาลี
5. อาจารย์ปริณดา
มโนรัตน์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
3. อาจารย์สุดารัตน์
ศิริพงษ์
4. อาจารย์วสุนธรา
รตโนภาส
5. อาจารย์วโรชา
คล้ายแจ้ง
6. นางสาวราตรี
โพธิ์ระวัช

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ชว่ ย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ทั้งนี้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามคําสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคผนวก ง
รายวิชาที่รับผิดชอบ
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
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รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์)
ปริญญาโท กศ.ม. (เคมี)
ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ปีที่สําเร็จการศึกษา
2538
2520
2517

2. ผลงานทางวิชาการ
2.1. หนังสือประกอบการเรียนการสอนและตํารา
ระมัด โชชัย.2553.สถานะแก๊ส.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
.2541.เคมีอนินทรีย์ควอนตัม.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
.2541.เคมี1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
กําแพงเพชร.
.2534.วิทยาศาสตร์กายภาพ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
.2534.อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
2.2. ผลงานวิจัย
ระมัด โชชัยและพรเพ็ญ โชชัย.2553.การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมจากเปลือกนนทรี (ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)
ระมัด โชชัย.2552.ซิลิกาจากเถ้าแกลบ.(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินบํารุงการศึกษา ปี 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)
ระมัด โชชัยและพรเพ็ญ โชชัย.2551.การพัฒนาการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ :
กรณีศึกษาการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมเปลือกมะพร้าวและเปลือกประดู่ของ
ชุมชนในเขตตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร. (ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)
ระมัด โชชัยและพรเพ็ญ โชชัย.2549.การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์กล้วยไข่อย่างยั่งยืน อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร.(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)
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3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
4022201
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
Inorganic Chemistry and Laboratory 1
4023202
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
Inorganic Chemistry and Laboratory 2
4022401
เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
Physical Chemistry and Laboratory 1
4021121
ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์สําหรับนักเคมี
Research Methodology in Chemistry
4024902
โครงการวิจัยทางเคมี
Research Project in Chemistry
4024801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
Field Experiences in Chemistry
4. ประสบการณ์งานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
4022201
เคมีอนินทรีย์ 1
4023202
เคมีอนินทรีย์ 2
4022401
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4023141
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี
4021121
ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์และสถิติสําหรับนักเคมี
4024902
โครงการวิจัยทางเคมี
4024801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

น (ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
3 (3-0-6)
2 (0-4-2)
3 (270)

น (ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (0-4-2)
3 (270)
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รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท กศ.ม. (เคมี)
ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่สําเร็จการศึกษา
2521
2519

2. ผลงานทางวิชาการ
2.1. หนังสือประกอบการเรียนการสอนและตํารา
พรเพ็ญ โชชัย.2545.เคมี2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
กําแพงเพชร.
.2545.เคมีเชิงฟิสิกส์ภาคเคมีควอนตัม.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
.2530.ความรู้เรื่องอะตอม.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
.2530.ฟิสิกัลเคมี1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
2.2. ผลงานวิจัย
ระมัด โชชัยและพรเพ็ญ โชชัย.2553.การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมจากเปลือกนนทรี (ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี 2552 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร)
ระมัด โชชัยและพรเพ็ญ โชชัย.2551.การพัฒนาการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ :
กรณีศึกษาการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมเปลือกมะพร้าวและ
เปลือกประดู่ของชุมชนในเขตตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)
ระมัด โชชัยและพรเพ็ญ โชชัย.2549.การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์กล้วยไข่อย่างยั่งยืน อ.
เมือง จ.กําแพงเพชร.(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดินปี 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)
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3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
4022501
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
Biochemistry and Laboratory 1
4023502
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2
Biochemistry and Laboratory 2
4023772
เคมีเกี่ยวกับสีและปฏิบัติการ
Chemistry of Colors and Laboratory
4024902
โครงการวิจัยทางเคมี
Research Project in Chemistry
4024801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
Field Experiences in Chemistry
4. ประสบการณ์งานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
4022501
ชีวเคมี 1
Biochemistry and Laboratory 1
4023502
ชีวเคมี 2
4024902
โครงการวิจัยทางเคมี
Research Project in Chemistry
4024801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
Field Experiences in Chemistry

น (ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
2 (0-4-2)
3 (270)

น (ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
2 (0-4-2)
3 (270)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
5. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก วท.ด. (เคมี)
ปริญญาโท วท.ม. (เคมี)
ปริญญาตรี คบ. (เคมี)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร

ปีที่สําเร็จการศึกษา
2547
2541
2539

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1. หนังสือประกอบการเรียนการสอนและตํารา
ปรีชา ปัญญา.2553.การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปีพ้นื ฐาน.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
.2551.การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
.2549.เคมีวิเคราะห์.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
.2549.เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับอุตสาหกรรม
เกษตร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
.2549.เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์. คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
.2549.เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
กําแพงเพชร.
6.2. ผลงานวิจัย
Panya, P., Arquero, O., Franks, G.V. and Wanless, E.J. Dispersion stability of a
ceramic glaze achieved through ionic surfactant adsorption. J.
Colloid Interface Sci., 279 (2004) 23–35. Impact factor = 1.79.
Panya, P., Arquero,O., Wanless, E.J. and Franks, G.V. The effect of ionic surfactant
adsorption on the rheology of ceramic glaze suspensions. J. Am.
Ceram. Soc., 88 (2005) 540–546. impact factor = 1.80.
Panya, P. and Franks, G.V. Dispersion Stability of Kaolin Suspension Achieved
Through Polymer and Ionic Surfactant Adsorption. submitted to
Journal of Colloid and Interface Science 2011. Impact factor = 3.066.
Surasak Watanesk, Ruangsri Watanesk, Preecha Panya and Surapol Pachareon,
Adsorption Studies of Some Transition Metal Ions with
Triethylenediamine on Activated Carbon. J. Sci. Fac. CMU. 26 (1) 1999.
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P. Panya, O. Arquero, G. V. Franks, and E. J. Wanless, Zeta potential and Rheology
of a Ceramic Glaze: The Effect of Ionic Surfactant Adsorption, Poster
presentation, The 24th Australian Colloid and Surface Chemistry
Student Conference, Sunset Cove, South Australia, Feb 2-6, 2004.
G. V. Franks, E. J. Wanless and P. Panya, Using Surfactants to Control the
Rheology of Ceramic Glaze suspensions, Oral presentation,107th Annual
Meeting of the American Ceramic Society, Baltimore, USA, April 2005.
P. Panya, O. Arquero, R. Watanesk, W. Saiyasombat, G. V. Franks, and E. J.
Wanless, Effect of Cationic Surfactant Adsorption on Dispersion
Stability in Ceramic Glaze, Oral presentation, 29th Congress on
Science and Technology of Thailand, Khon Kaen, 2003.
Preecha Panya, Teera Wongnet, Vijit Rittitham, Rattana Thavorn and Namaoi
Thongdee, The Construction of the Local Scientific Lesson for
Usage Science for Improving the Quality of Ground Water of Pran–
Kratai Kamphaeng Phet. Poster presentation, Congress on Science and
Technology of Local Science Thailand, Nakhon Rajasima, 2006.
7. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
4023402
เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
Physical Chemistry and Laboratory 2
4023601
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
Analytical Chemistry and Laboratory 1
4023901
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
Research Methodology in Chemistry
4024902
โครงการวิจัยทางเคมี
Research Project in Chemistry
4022131
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
Computer Applications in Chemistry
4022611
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
4024801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
Field Experiences in Chemistry

น (ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
1 (1-0-2)
2 (0-4-2)
2 (1-3-3)
1 (0-3-1)
3 (270)
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8. ประสบการณ์งานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
4023402
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4022601
เคมีวิเคราะห์
4023901
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
4003901
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
4022131
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
4023773
เคมีกับสี
4024905
สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
4024801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

น (ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
3 (2-3-5)
1 (1-0-2)
3 (2-2-5)
2 (1-3-3)
2 (2-3-5)
1 (2-0-4)
3 (270)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา)
ปริญญาโท วท.ม. (เคมี)
ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีที่สําเร็จการศึกษา
2555
2542
2538

2. ผลงานทางวิชาการ
2.1. หนังสือประกอบการเรียนการสอนและตํารา
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง.2548.อนินทรีย์เคมี 1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
.2548.เคมีอินทรีย์ เล่ม 1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
.2550.ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร.
2.2. ผลงานวิจัย
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง.2554.การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ภาคเหนือ
ตอนล่าง (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิสยามกัมมาจล)
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (ผู้ร่วมวิจัย).2553-2554.โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุน
เสริมการพัฒนาการเรียนรู้กําแพงเพชร (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสกว.)
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง.2550.การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและประสิทธิภาพ
การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดกําแพงเพชร.
(ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากเงิ น บํ า รุ ง การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร)
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (ผู้ร่วมวิจัย).2549.บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นกระบวนการผลิตกระยาสารท
เมื องกําแพงเพชร.
(ได้รั บทุนอุดหนุ นการวิจัยจากเงิ นบํ ารุ งการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)
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ขวั ญ ดาว แจ่ ม แจ้ ง (ผู้ ร่ ว มวิ จั ย ).2549.การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินบํารุงการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง.2548.การวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
(ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากเงิ น บํ า รุ ง การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร)
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง.2548.การศึกษาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานสารธารณสุข
จังหวัดกําแพงเพชร)
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง.2546.การวิเคราะห์คุณภาพอาหารปรุงสําเร็จพร้อมบริโภค ของโรงอาหาร
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินบํารุงการศึกษา
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร)
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (ผู้ร่วมวิจัย) .2546.โครงการห้องสมุดชีวิต : การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.))
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง.2544.การหาปริมาณเหล็กในน้ํากรองใช้ดื่มของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร.
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินบํารุงการศึกษา สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร)
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (ผู้ร่วมวิจัย).ศึกษาชนิดพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกําแพงเพชรที่เหมาะสมในการ
ผลิ ตข้ าวเสริ ม ธาตุ เหล็ ก (ได้ รับทุ นอุดหนุน การวิ จั ยจากเงินบํ ารุ งการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง.โครงการพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น จ.กําแพงเพชร (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
เงินบํารุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)

111

3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
4022301
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
Organic Chemistry and Laboratory 1
4023302
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
Organic Chemistry and Laboratory 2
4022304
สเปกโทรสโกปีสําหรับเคมีอินทรีย์
Spectroscopy of Organic Chemistry
4024306
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปฏิบัติการ
Natural Products and Laboratory
4024902
โครงการวิจัยทางเคมี
Research Project in Chemistry
4024801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
Field Experiences in Chemistry
4. ประสบการณ์งานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
4022301
เคมีอินทรีย์ 1
4023302
เคมีอินทรีย์ 2
4022304
สเปกโทรสโกปีสําหรับเคมีอินทรีย์
4024306
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
4024902
โครงการวิจัยทางเคมี
4024801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

น (ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
2 (1-3-3)
4 (3-3-7)
2 (0-4-2)
3 (270)

น (ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
2 (1-3-3)
3 (2-3-5)
2 (0-4-2)
3 (270)
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อาจารย์ภาเกล้า ภูมิใหญ่
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท วท.ม. (เคมี)
ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

2. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
4023602
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
Analytical Chemistry and Laboratory 2
4021101
เคมีและปฏิบัติการ 1
Chemistry and Laboratory 1
4021102
เคมีและปฏิบัติการ 2
Chemistry and Laboratory 2
4023612
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
4024902
โครงการวิจัยทางเคมี
Research Project in Chemistry
4024801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
Field Experiences in Chemistry
3. ประสบการณ์งานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
4021101
หลักเคมี
4021301
หลักเคมีและปฏิบัติเคมี
4022401
เคมีอินทรีย์ 1
4023612
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
4022501
ชีวเคมี 1
4024902
โครงการวิจัยทางเคมี
4024801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

ปีที่สําเร็จการศึกษา
2551
2546
น (ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
1 (0-3-2)
2 (0-4-2)
3 (270)

น (ท-ป-อ)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
4 (3-3-7)
3 (2-3-5)
4 (3-3-7)
2 (0-4-2)
3 (270)

