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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
Bachelor of Science Program in Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Science)
ชื่อย่อ B.Sc. (Science)
3. วิชาเอก
เคมี
เคมีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลั ก สู ต รระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
วิท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ พ.ศ. 2554 และเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2559
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 ในปีการศึกษา พ.ศ.2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิชาเอกเคมี
1) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านเคมี และด้านวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์
3) นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4) ข้าราชการสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
5) ผู้จัดการ/หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิจัยและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม
6) ผู้จัดการ/หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพในบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม
7) นักวิชาการด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8) ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
9) เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (ตารวจ)
10) พนักงานขายอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์
11) ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
12) อาชีพอื่นๆ ที่ไม่ระบุคุณสมบัติผู้สมัครในการสมัครสอบ
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8.2 วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
1) นักวิทยาศาสตร์
2) นักวิจัยและพัฒนา
3) เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการ
4) ผู้ควบคุมดูแลการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
5) ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ามันปาล์ม
เคมีภัณฑ์จากน้ามัน ไขมันธรรมชาติ และยางธรรมชาติ เป็นต้น
6) สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เคมีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมี
ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
8.3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานราชการ
2) เจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบระบบควบคุมคุณสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในงานบริษัทเอกชนที่บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษ
สิ่งแวดล้อมจากโรงงานเจ้าของมลพิษ หรือมีระบบบาบัดมลพิษต่างๆ ที่ต้องดาเนินการควบคุมมลพิษ
ตามข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อม
4) เจ้าหน้าที่ประจาบริษัท /ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
และบริการลูกค้าของบริษัทจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือรับออกแบบติดตั้งระบบบาบัดมลพิษ และจาหน่ายสารเคมีที่ใช้ในระบบ
6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
7) นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ในงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนงานการ
วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
8) ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
9) งานอิสระ ได้แก่ งานรับจ้างทารายงานต่างๆ ส่งหน่วยงานราชการ งานดูแลระบบบาบัดต่างๆ
งานรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทต่างๆ งานวิทยากรอิสระที่รับจัดอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อมตามสถานที่ต่างๆ
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9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่
ชื่อ นามสกุล
วิชาเอกเคมี
1 นายปรีชา ปัญญา

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

2

นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสาวภาเกล้า ภูมิใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
4 นายบุณยกฤต รัตนพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร

อาจารย์

6

นางสาวราตรี บุมี

อาจารย์

วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7 นางสาววิไลลักษณ์ สวนมะลิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

นายนพรัตน์ ไชยวิโน

อาจารย์

9

ว่าที่ร้อยตรีบรรจงศักดิ์
ฟักสมบูรณ์

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
28 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
ปีที่สาเร็จ

วท.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
ค.บ. (เคมี)
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2547
2541
2539
2555
2542
2538
2551
2546

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

2545

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมี)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เคมี)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (การจัดการลุ่มน้าและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2549
2542
2549
2545
2561
2554
2551

2538
2562
2555
2551
2555
2551
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ของโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง
ก้าวกระโดดซึ่งกาลังจะกลายเป็นกุญแจสาคัญของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทางาน
ของคนในสังคม โลกกาลังก้าวเข้าสู่ยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒ นาทุกๆด้าน (Internet of
things) และเป็นยุคที่มีการนาเทคโนโลยีไปใช้ทั้งหมดในกระบวนการผลิต หรือ ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth
Industrial Revolution) ประกอบกับ รูป แบบการดาเนินธุรกิจที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น
จึงส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการปรับทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมกับ
วางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้ว ยการพั ฒ นาตามปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง” โดยมี ยุท ธศาสตร์ที่ จะสร้างความมั่ นคงให้ เกิดขึ้น ในประเทศ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจากสถานการณ์โลกและทิศทางการพัฒนาของประเทศดังกล่าวทาให้ภาคการศึกษาเป็น
กลไกสาคัญในการพัฒนาและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพนาไปสู่การเพิ่มระดับความสามารถในการ
แข่งขันกับชาติต่างๆ และเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้
จากสถานการณ์ ของโลกและทิศทางของประเทศไทย ส่ งผลให้ งานด้านการวิเคราะห์ การวิจัยพัฒ นา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดกว้างมากขึ้น เนื่องจาก
ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมกาลังเปลี่ ยนแปลงโครงสร้าง และกระบวนการผลิต โดยเน้น การใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสีเขียว พลังงานทดแทนขณะเดียวกัน
ต้องอยู่ในกรอบการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรมีบุคลากรที่มีความรู้ ด้านเคมี และสิ่งแวดล้อม มีความ
เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ความรู้ และใช้ทักษะปฏิบัติการเพื่อสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน หรือเพื่อ
แก้ปัญหาต่างๆตามความต้องการในภาคการเกษตร ภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรมได้
จากการศึ ก ษาแนวโน้ ม ความต้ องการแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศไทย โดยส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติ ข้อมูลในระหว่างปี 2560-2564 เปรียบเทียบกับปี 2559 โดยเชื่อมโยงกับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) อาชีพนักวิทยาศาสตร์กายภาพและนักวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความ
ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับ 4 ร้อยละ 42.09 (จาก 2.65 หมื่นคน เป็น 3.77 หมื่นคน)
2) ภาคอุตสาหกรรมด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีแนวโน้มความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น เป็น
อันดับ 3 (จาก 2.37 ล้านคน เป็น 2.43 ล้านคน)
3) ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้องการแรงงานด้านการจัดการน้าเสีย มากที่สุด
เป็นอันดับ 1 ร้อยละ 47.85 (จาก 1.05 หมื่นคน เป็น 1.55 หมื่นคน)
จากข้อมูลแนวโน้มดังกล่าวคือ ในช่วงปี 2560 - 2564 จึงเห็นโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และ
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในสาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และต้องการในตลาดแรงงาน
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยก าลั งจะพั ฒ นาเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงไปเป็ น ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนการเข้ าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเต็มตัว โครงสร้างการผลิตของประเทศมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่
บริ การมากขึ้น โดย 1) ภาคเกษตร ยั งเป็ น แหล่ งผลิ ตและส่ งออกสิ น ค้าเกษตรที่ ส าคัญ กาลั งปรับ ตัว สู่ ก ารใช้
เทคโนโลยี ชั้น สูง เพราะประสิ ทธิภ าพและต้นทุนการผลิตของไทยสู งกว่าประเทศคู่แข่ง รวมทั้งการเป็นสั งคม
ผู้สูงอายุทาให้แรงงานภาคเกษตรลดลง 2) ภาคอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมศักยภาพที่เป็นฐานรายได้
เดิมกาลั งปรั บ ตัว เข้าสู่ การใช้เทคโนโลยี ชั้น สู งในทุ กขั้นตอนการผลิ ต และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ เน้ นการใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับการเป็นเศรษฐกิจ ฐานความรู้ สร้างสรรค์และดิจิทัล ซึ่งไทยได้กาหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศโดยต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคต (New S-curve) ส่วน 3) ภาคบริการ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
ไทย น าไปสู่การเป็ น ชาติการค้าและบริการ (Trading Nation) บนฐานดิจิทัล ในด้านต่างประเทศ ไทยมีความ
ร่วมมือระหว่างภูมิภาคและโลกมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต จะนาไปสู่การ
สร้างอานาจการต่อรองทางการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม การขยายตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ซึ่งประเทศไทยมีที่ตั้งซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยกาลังสร้างระบบเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต
ระดับภูมิภาค และการเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้ไทยมีโอกาสในการยกระดับศักยภาพ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ แต่ สถานะทางสั งคม ที่ประเทศไทยกาลั งก้าวเข้าสู่ สังคมผู้ สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ ทาให้ในอนาคตจะขาดคนในวัยแรงงาน โดยคนที่มีทักษะสูงจะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่คนที่มีทักษะต่าจะตก
งาน เพราะผู้ประกอบการจะพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ค่าแรงต่ากว่า หรือใช้หุ่นยนต์เข้ามาทางานแทน
ขณะเดียวกัน สถานะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการพัฒ นาและขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
สวนทางกับปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2556
ลดลงเฉลี่ยปีละประมาณ 1 ล้านไร่ ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤติน้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศทาให้เกิดภัยพิบัติให้รุนแรงมากขึ้น ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม
โทรม และมีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่แนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมภาคี
ระหว่างประเทศในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีความเข้มข้น จนเราต้องมีมาตรการต่างๆ ที่ส่งเสริมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การพัฒนาประเทศ ดังนั้นในส่วนของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทยต้องรองรับ
สถานการณ์ ด้ว ยการพัฒ นาศักยภาพของคนในประเทศให้ มีทักษะอาชี พระดับสู ง รู้จักใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เป็น
เครื่ องมือ ในการสร้ างศั กยภาพ ยกระดับ คนไปสู่ สั งคมฐานความรู้ ให้ มี ความสามารถขยับ ไปสู่ การผลิ ตที่ ใช้
เทคโนโลยีหรือรู้จักใช้เทคโนโลยี ให้คนไทยพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ และการแข่งขันในระดับสากล ควบคู่กับกับแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากภาคการศึกษา
จับกระแสหรือปรับกระบวนการได้ไม่ทัน อาจส่งผลต่อกระบวนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรที่อาจทาให้บัณฑิตมี
คุณสมบัติไม่ครบตามที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต
จากข้อมูลดังกล่าวโปรแกรมวิชาเคมี และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต สู่สังคมฐานความรู้ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
รองรับทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้ อม จึ งจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาหลั กสู ต รที่ เน้ น ผลิ ต บุ ค ลากรทางวิท ยาศาสตร์ ที่ มี ความรู้ ทั กษะปฏิ บั ติ ก าร
มีประสบการณ์ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานด้านเคมี เคมีอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีศักยภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีจานวนกาลังคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิต การควบคุ มคุณภาพการผลิต และไม่ส่งผล
กระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม ท าให้ กลไกในการพั ฒ นาภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมมีความเจริญ ก้าวหน้ า
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต ทาการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒ นาแก้ปัญหาชุมชนและสิ่งแวดล้อม การพัฒ นาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงเป็น
ภารกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะสามารถผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ สนองความ
ต้องการในการพัฒนาของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่ต่า
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
1.2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาสุขภาพและพลานามัย เปิด
สอนโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน ประกอบด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ดา้ นเคมี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เปิดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4) หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ได้แก่ วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา
ดาเนินการโดยโปรแกรมวิชาเคมี และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในประเทศ
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนาไปใช้
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร สานักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน การจัดการเรียนการ
สอนมีระบบการประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับหลักสูตรสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาให้กับ
หลั กสู ตรนี้ โดยมีการวางแผน กาหนดข้อตกลงร่วมกัน เพื่อกาหนดเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การวัดผล แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบหลังจากประเมินผลการเรียนแล้ว ส่วนนักศึกษาที่มาเลือกรายวิชาเป็นวิช า
เลือกในหลักสูตรจะใช้กระบวนการเดียวกัน
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14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของรายวิชา
บุคลากรทางการศึกษาเป็นกาลังสาคัญในการกระตุ้นเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ เป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างแรงบันดาลใจ ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ มีทักษะที่สาคัญใน
การใช้ชีวิตและทางานในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรสาหรับผลิตบุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณา
การข้ามศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน มีความจาเป็น
ต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้รอบด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ค รบด้าน จึงออกแบบหลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (4 ปี) ซึ่งมีรายวิชาในหลักสูตร ที่เชื่อมโยงความรู้ทั้ง
ทางด้านเคมี เคมีอุต สาหกรรมและวิท ยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อมเข้าด้ วยกั น กับ สาระรายวิช าในหลั กสู ตรคานึงถึ ง
หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งในสาระกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเคมี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีความรู้ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยัง
บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นนักเคมี นักเคมี
อุตสาหกรรมและนักสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศต่อไป
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการ มีปรัชญามุ่งให้บัณฑิตเป็นนักวิทยาศาสตร์
ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะประสบการณ์ด้า นเคมี เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพ เข้าใจ
ระบบในกระบวนการผลิ ต การควบคุมคุณ ภาพการผลิ ต และการจัดการสิ่งแวดล้อม ในภาคอุตสาหกรรมบน
พื้นฐานการมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 ความสาคัญ
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร เป็นจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่เป้าหมายของรัฐบาลในการพัฒนาทั้ง ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ โดยมีพื้ น ที่เกษตรขนาดใหญ่ ในการผลิ ต สิ น ค้าการเกษตรที่ ส าคัญ ได้แก่ อ้อย มั นส าปะหลั ง
และข้าว เป็ น ต้น มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป อาหารที่ ส าคัญ ได้ แก่ โรงงานผลิ ตแป้ งมั น โรงงานผลิ ต เบีย ร์
โรงงานผลิตผงชูรส และโรงงานน้าตาลหลายแห่ง มีแหล่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ อีกทั้งในภาคการบริการ
การท่องเที่ยว จังหวัดกาแพงเพชรมีอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรที่ถูกยกให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การ
UNESCO และมีอุทยานแห่งชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่ควรส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้
อาณาเขตของจังหวัดยังเชื่อมต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาล เป็นโอกาสอันดีในการผลิตบัณฑิต
ทางด้านเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นบุคลากรที่สนับสนุนการพัฒนาในด้านการส่งเสริม
กระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูปสินค้าการเกษตร ตลิดการควบคุมคุณภาพผลผลิต ที่ควบคู่กับการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุน การพัฒ นาระบบอุตสาหกรรมในที่พื้นที่ที่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมี
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและมีระบบควบคุมคุณภาพที่ไม่เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการส่งเสริม
การจัดการปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรวิ ช าชี พ ทางด้ า นเคมี เคมี อุ ต สาหกรรม และวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ มี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2554 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 โดยผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ
ของสังคมและท้องถิ่น ตามคุณ วุฒิ ศักยภาพ สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งหลักสูตรกาหนดคุณลั กษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรอบรู้ในวิทยาศาสตร์ด้านเคมี เคมีอุตสากรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) มี ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หา โดยใช้ ค วามรู้ใน
วิทยาศาสตร์ด้านเคมี เคมีอุตสากรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้
4) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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5) สามารถนาความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและทาวิจัยในระดับที่สูงขึ้น
1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาสาระในสาขาวิ ช าเคมี เคมี อุ ต สา หกรรม
และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีทักษะการปฏิบัติการสอดคล้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล
สามารถติดตามและรู้เท่าทันเทคโนโลยี เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่แก้ปัญหางานในหน่วยงานหรือชุมชน และประยุกต์ใช้ความรู้จากเรียนในหลักสูตรสู่การฝึกปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี
1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
นักศึกษา
ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 1) มีความเข้าใจในหลักการ ทักษะ และกระบวนการพื้นฐานและมีทัศนคติที่ดีต่อของวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2) มีความรอบรู้ในหลักการ ทักษะและกระบวนการพื้นฐานตามสาขาวิชา
ชั้นปีที่ 2 1) มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีความรอบรู้ในหลักการ และทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามสาขาวิชาเฉพาะ
4) สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ และเป็นผู้ช่วยวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม
ค่ายและกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการของสาขาวิชา
ชั้นปีที่ 3 1) มีความรอบรู้ในหลักการ และทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงตามสาขาวิชาเฉพาะ
2) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์
3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน
4) มีความรู้และความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ชั้นปีที่ 4 1) มีทักษะทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในศาสตร์ตามสาขาวิชา
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนไปใช้พัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน หรือ
ชุมชนได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี
นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
2.1 การบริหารหลักสูตร

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
การปรับปรุงหลักสูตรให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

กลยุทธ์
1) สารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน
และผู้ใช้บัณฑิต
2) การประเมินหลักสูตรโดย
พิจารณาจากมาตรฐานผล

หลักฐาน/ตัวชีว้ ัด
หลักฐาน
1) รายงานผลการสารวจความพึง
พอใจ
2) รายงานการประเมินหลักสูตร
ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวชีว้ ัด
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
ปริญญาตรี
การเรียนรู้ของนักศึกษา
1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
และคุณลักษณะของบัณฑิต อาจารย์ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต
และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554
2) ผลการประเมินหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559
2.2 การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
กลยุทธ์
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
จัดหาอุปกรณ์ที่ได้
เฉพาะทาง อุปกรณ์และสื่อ
มาตรฐานสากล เพื่อให้
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการ
นักศึกษาได้เรียน และฝึก
สอน เพื่อให้การเรียนการสอน ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ดี
ภายในเวลาและนอกเวลามี
ประสิทธิภาพ

2.3 การบริหารคณาจารย์
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาบุคลากร (การเรียนการ
สอน/การวัดผล/การวิจัย/
บริการวิชาการ) ให้มีความรู้
สมรรถนะและ เจตคติที่
ทันสมัย เหมาะสมตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

หลักฐาน/ตัวชี้วัด
หลักฐาน
รายงานความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวชี้วัด

1) จัดอบรมพัฒนาอาจารย์
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ
2) จัดหาพี่เลี้ยงในการทา
ผลงานวิชาการ การเรียน
การสอน และการวิจัย

หลักฐาน
1) รายงานประเมินโครงการพัฒนา
อาจารย์
2) รายงานการประชุม
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสาเร็จจากการ
ประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์
2) ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
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2.4 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
กลยุทธ์
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
พัฒนานักศึกษาให้มี
1) กาหนดช่องทางการ
ความสามารถทั้งทางด้าน
ติดต่อระหว่างนักศึกษากับ
วิชาการ วิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี อาจารย์
จากการทากิจกรรมเสริม
2) จัดให้มีการทากิจกรรม
หลักสูตร
จิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ในสาขาวิชาและ
สาขาวิชาอื่น

หลักฐาน/ตัวชี้วัด
หลักฐาน
1) รายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
2) ผลการประเมินการทากิจกรรมจิต
อาสาของนักศึกษาและผลการ
ประเมินการทากิจกรรมเสริม
ตัวชี้วัด
1) ระดับคะแนนการประเมินกิจกรรม
การรับคาปรึกษาโดยนักศึกษา
2) ระดับคะแนนการประเมินการทา
กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา
3) ระดับคะแนนการประเมินการทา
กิจกรรมเสริม

2.5 ความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิต
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวชี้วัด
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
1) สารวจคุณลักษณะ
หลักฐาน
และทักษะที่สมดุลตามความ บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
1) รายงานการสารวจคุณลักษณะ
ต้องการของนายจ้าง/ผู้ใช้
นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้
บัณฑิต
2) สารวจภาวะการมีงานทา บัณฑิต
ของบัณฑิต
2) รายงานผลสารวจความพึงพอใจ
3) สารวจความพึงพอใจของ ของบัณฑิตต่อหลักสูตร
บัณฑิตต่อหลักสูตร
3) รายงานผลสารวจความพึงพอใจ
4) ปรับปรุงหลักสูตร/จัด
ผู้ใช้บัณฑิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ ตัวชี้วัด
สอดคล้องกับผลการสารวจ 1) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทา
2) ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อ
หลักสูตร
3) ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน อีก 1 ภาคการศึกษา ใน 1
ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู้เข้าศึกษาวิชาเอกเคมี และเคมีอุตสาหกรรม
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือ มีวุฒิเทียบเท่าตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.2.2 ผู้เข้าศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือสายอื่น ๆ ที่เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
หรือ มีวุฒิเทียบเท่าตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา
2.2.4 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยวิธีคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ ประกาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และและปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ในระดับที่แตกต่างกัน
2.3.2 ปัญหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร
2.3.3 ปัญหาการปรับตัวทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตระดับมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหา
2.4.1 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ที่จาเป็นให้ กับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเมื่อแรกเข้า รวมทั้งจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาตามความเหมาะสมในระหว่างการศึกษาในหลักสูตร
2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับนักศึกษาแรกเข้า
ทุกคน กรณีที่นักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่สาขาวิชากาหนด สาขาต้องดาเนินการจัดโครงการ
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เพื่อปรับพื้นฐานของนักศึกษา หลักสูตรจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาตามความเหมาะสม
2.4.3 จั ดกิ จ กรรมปฐมนิ เทศนั ก ศึ กษาใหม่ทั้ ง ในระดั บ มหาวิท ยาลั ย คณะ และสาขาวิช า จั ดประชุ ม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้ส อน และผู้ป กครองในกรณี ที่มีปัญ หา การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อให้ คาปรึกษา รวมถึงมอบหมายให้
นักศึกษารุ่นพี่ดูแล ให้คาปรึกษาพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นน้องในการปรับตัวและการเรียน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
90
90
90
90
ชั้นปีที่ 2
90
90
90
ชั้นปีที่ 3
90
90
ชั้นปีที่ 4
90
รวมจานวนนักศึกษา
90
180
270
360
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
90
จะสาเร็จการศึกษา
2.5.1 วิชาเอกเคมี
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
รวมจานวนนักศึกษา
30
60
90
120
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
30
จะสาเร็จการศึกษา
2.5.2 วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
รวมจานวนนักศึกษา
30
60
90
120
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
30
จะสาเร็จการศึกษา

2568
90
90
90
90
360
90

2568
30
30
30
30
120
30

2568
30
30
30
30
120
30

15
2.5.3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นปี
2564
ชั้นปีที่ 1
30
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวมจานวนนักศึกษา
30
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2565
2566
2567
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2568
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร (ไม่นาค่าสิ่งก่อสร้างมาคานวณ)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2564
2565
2566
2567
2568
ค่าลงทะเบียน
510,000 1,020,000 2,040,000 4,080,000 8,160,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
270,000 540,000 810,000 1,800,000 3,600,000
รวมรายรับ
780,000 1,560,000 2,850,000 5,880,000 11,760,000
หมายเหตุ
- ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 17,000 บาท/คน/ปีการศึกษา

-

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,000 บาท/คน/ปีการศึกษา (ประมาณการรายรับจากเงินสนับสนุนรายหัว/วัสดุ
การศึกษา)
2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2564
2565
2566
2567
2568
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1,260,000 1,368,000 1,428,000 1,488,000 1,548,000
3 คน (เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ
ในหลักสูตร
3. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ทุกรายการทุก
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
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หมวดเงิน

2564
2565
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 90,000 180,000
5. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
30,000
30,000
6. รวมงบดาเนินการเฉพาะข้อ 2 – 5
804,000 894,000
รวม 2,064,000 2,262,000
จานวนนักศึกษา
30
60
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
26,800
14,900
2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร
สรุป
2564
รวมรายรับ
780,000
(ข้อ 2.6.1)
รวมรายจ่าย
804,000
(ข้อ 2.6.2)
(ไม่รวมงบดาเนินการใน
ข้อ 1)
ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของ
24,000
หลักสูตร

ปีงบประมาณ
2566
270,000
30,000
984,000
2,412,000
90
10,933

2567
2568
360,000 450,000
30,000
30,000
1056000 1,164,000
2,554,000 2,712,000
120
150
8,800
7,760

ปีงบประมาณ
2565
2566
1,560,000
2,850,000

2567
5,880,000

894,000

984,000

1056000

666,000

1,866,000

4,824,000

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
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สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

28 ธันวาคม 2564
3.1 หลักสูตร
เมื่อวันที่ .......................................................
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับเรียน
9
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 94
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
48
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
39
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
33
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
การกาหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว
รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชา/สาขาวิชา

(1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา
900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา
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1
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2
กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
4
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น
หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท
หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจานวนหน่วยกิต
ที่กาหนดไว้ และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
วิชาเลือก
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication

19
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก

ไม่น้อยกว่า

6

วิชาบังคับ
3
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
Thai Citizens in a Dynamic Society
วิชาเลือก
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
Human and Living
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
Localization
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
Thai Wisdom and Heritage
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
Social Engineer for the Development of Local Communities
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management
1.3 กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
6
วิชาบังคับ
3
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and Media Literacy
วิชาเลือก
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
Technology and Life
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
6
วิชาบังคับ
3
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
วิชาเลือก
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
Wellness Integrated Development
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematical Thinking and Decision Making
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sustainability of Natural Resources and Environment

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
94
2.1 กลุ่มวิชาแกน
48
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
English for Sciences
4002401 คณิตศาสตร์สาหรับเคมี เคมีอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
Mathematical for Chemistry, Industrial chemistry
and Environmental Science
4011101 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
Physics and Laboratory 1
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
General Chemistry and Laboratory
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
Organic Chemistry and Laboratory 1
4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1
Biology and Laboratory 1
4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2
Biology and Laboratory 2
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytical Geometry 1
กลุม่ วิชาพื้นฐานด้านเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4002402 สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
Statistic for Scientist
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
Biochemistry and Laboratory 1
4022601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
Analytical Chemistry and Laboratory 1
4062201 เคมีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ
Environmaental Chemistry and Laboratory
กลุ่มวิชาบูรณาการ
4003901 สัมมนาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Seminar in Chemistry, Industrial Chemistry and
Environmental Science
4004901 โครงการวิจัยทางเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
Research Project in Chemistry, Industrial Chemistry
and Environmental Science

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
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2.2 กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเคมี
รหัส
ชื่อวิชา
4021111 กฎหมายและความปลอดภัยทางเคมี
Law and Chemical Safety
4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
Inorganic Chemistry and Laboratory 1
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
Physical Chemistry and Laboratory 1
4022602 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
Analytical Chemistry and Laboratory 2
4023141 ภาษาอังกฤษสาหรับนักเคมี
English for Chemists
4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
Inorganic Chemistry and Laboratory 2
4023302 เคมีอนิ ทรีย์และปฏิบัติการ 2
Organic Chemistry and Laboratory 2
4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
Physical Chemistry and Laboratory 2
4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
Research Methodology in Chemistry
4024921 ความเป็นผู้ประกอบการสาหรับนักเคมี
Entrepreneurship for Chemists

39 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2(1-3-2)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(2-2-5)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
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วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
รหัส
ชื่อวิชา
4021112 มาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางเคมี
อุตสาหกรรม
Standard and Safety in Industrial Chemistry
Operations
4021112 มาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางเคมี
อุตสาหกรรม
Standard and Safety in Industrial Chemistry
Operations
4022202 เคมีอนินทรีย์ทางเคมีอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ
Inorganic Chemistry for Industrial Chemistry and
Laboratory
4022403 เคมีเชิงฟิสิกส์ทางเคมีอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ
Physical Chemistry for Industrial Chemistry and
Laboratory
4023142 ภาษาอังกฤษสาหรับเคมีอุตสาหกรรม
English for Industrial Chemistry and Laboratory
4023701 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
Industrial Instrument and Measurement
4023702 อุตสาหกรรมการผลิตและปฏิบัติการ
Processing Industry and Laboratory
4023703 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
Environment Management in Industrial Plant
4023704 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสาหรับเคมีอุตสาหกรรมและ
ปฏิบัติการ
Unit Operation for Industrial Chemistry and
Laboratory
4024922 ความเป็นผู้ประกอบการสาหรับนักเคมีอุตสาหกรรม
Entrepreneurship for Industrial Chemists

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
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วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รหัส
4061101
4061103
4062202
4062303
4063201
4063202
4063204
4063207
4063309
4063319
4064201

ชื่อวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Science Foundation
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Ecology
การสารวจสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพ
Environmental Survey and Quality Analysis
กฎหมาย และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
Laws and Environmental management standards
การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย
Solids and Hazardous Waste Management
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Geographic Information System
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
Wastewater Treatment Technology
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
English For Environmental
มลพิษสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollution
เทคโนโลยีการฟื้นฟูมลพิษสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollution Remediation Technology
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment

2.2.2 วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเคมี
รหัส
ชื่อวิชา
4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1
Chemistry and Laboratory 1
4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2
Chemistry and Laboratory 1

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

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
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รหัส
4021121
4022131
4022304
4022611
4023502
4023604
4023612
4023621
4023751
4023752
4023753
4023754
4023761
4023791
4023792
4023801
4024203
4024304

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์สาหรับนักเคมี
Mathematical Methodology for Chemists
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
Computer Applications in Chemistry
สเปกโทรสโกปีสาหรับเคมีอินทรีย์
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
เคมีสภาวะแวดล้อมและปฏิบัติการ
Environmental Chemistry and Laboratory
เคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry
เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
Petroleum Technology and Petrochemistry
เคมีอาหารและปฏิบัติการ
Food Chemistry and Laboratory
เคมีเกี่ยวกับเครื่องสาอางและปฏิบัติการ
Chemistry of Cosmetics and Laboratory
เคมีเภสัชและปฏิบัติการ
Pharmaceutical Chemistry and Laboratory
เคมีสีเขียว
Pharmaceutical Chemistry and Laboratory
เคมีพอลิเมอร์และปฏิบัติการ
Chemistry of Polymers and Laboratory
เคมีออร์แกโนเมทัลลิก
Organometallic Chemistry
เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก
Heterocyclic Chemistry

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
4(3-3-6)
3(2-2-5)
2(1-3-2)
3(2-2-5)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
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รหัส
4024305
4024306
4024307
4024404
4024411
4024506
4024612
4024729

4024923

ชื่อวิชา
การสังเคราะห์สารอินทรีย์
Organic Synthesis
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปฏิบัติการ
Natural Products Chemistry and Laboratory
พฤกษเคมีและปฏิบัติการ
Phytochemistry and Laboratory
อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น
Introduction to Statistical Thermodynamics
เคมีของคอลลอยด์และปฏิบัติการ
Colloidal Chemistry and Laboratory
ชีวเคมีวิเคราะห์
Analytical Biochemistry
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง
Advanced Instrumental Methods of Chemical
Analysis
การควบคุมการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เคมี
Controlling and Auditing the Quality of
Chemical Products
วิทยาการนาโนทางเคมี
Chemical Nanoscience

น(ท-ป-อ)
4(3-3-6)
3(2-3-5)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

3(2-2-5)
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วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
รหัส
4023705
4023706
4023707
4023708
4023709
4023710
4023711
4023712
4023713
4023714
4023715
4023716
4023717
4023718
4023719
4023720
4023721

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-6)
Selected Topics in Industrial Chemistry
เทคโนโลยีการเคลือบพื้นผิวและการวิเคราะห์คุณลักษณะ
3(3-0-6)
Surface Coating Technology and Characterization
การประยุกต์สารอินทรีย์เชิงอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Organic Application
สเปกโทรสโกปีและการพิสูจน์เอกลักษณ์
3(3-0-6)
Spectroscopy and Identification
อุตสาหกรรมสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Product Industry
เคมีและอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
3(3-0-6)
Chemistry and Cosmetic Industry
การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Quality Control and Quality Assurance in Industry
การพิสูจน์เอกลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Characterization of product quality
การบาบัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Waste Treatment
การจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
3(3-0-6)
Fuel Cell Technology
ระบบท่อและการออกแบบในระบบบาบัดน้าเสีย
3(3-0-6)
Piping System and Design in Wastewater Treatment
System
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางพลังงานของกระบวนการ
2(2-0-4)
Exegetic Analysis of Processes
กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Gas Processing
กระบวนการวิศวกรรมปิโตรเคมี
3(3-0-6)
Petrochemical Engineering Process
ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Catalysts
การกลั่นปิโตรเลียม
3(3-0-6)
Petroleum Distillation
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รหัส
4023722

ชื่อวิชา
อุตสาหกรรมน้าตาล
Sugar industry
4023723 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
Beverage industry
4023724 อุตสาหกรรมการหมัก
Fermentation industry
4023725 อุตสาหกรรมแป้ง
Starch industry
4023726 การออกแบบและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industry Plant Design and Planning
4023802 เทคโนโลยียาง
Latex Technology
4023803 เคมีพอลิเมอร์และวัสสดุเชิงประกอบ
Polymer Chemistry and Composite Materials
วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รหัส
ชื่อวิชา
4061301 โลกศาสตร์สภาวะแวดล้อม
Environmental Earth Science
4061302 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
4062203 มลพิษทางน้า
Water Pollution
4062204 มลพิษทางอากาศและเสียง
Air and Noise Pollution
4062301 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
4062302 นิเวศวิทยาเขตร้อน
Tropical Ecology
4062304 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
4062305 การวางแผนและการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
Land Use Planning and Land Use Management
4062307 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ
Climate change and Disaster management

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

28
รหัส
4063203
4063205

4063301
4063306
4063308
4063310
4063311
4063312
4063314
4063316
4063317
4063318
4063320
4064203
4064301
4064302

ชื่อวิชา
หลักการจัดการลุ่มน้า
Principles of Watershed Management
การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental
Management Conservation
ลุ่มน้าปิงศึกษา
Ping Watershed Study
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity
มลพิษทางดิน
Soil Pollution
สารพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Pollutants and Environmental Impact
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ
Environmental Toxicology and Laboratory
เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollution Control Technology
พื้นฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Fundamentals of Environmental
การอนุรักษ์ดินและน้า
Soil and Water Conservation
ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ
Forest Resources and Management
ทรัพยากรน้าและการจัดการ
Water Resources and Management
เทคโนโลยีสะอาด
Clean Technology
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
Health Approach and Environmental Safety
วิศวกรรมบาบัดน้าเสีย
Wastewater Treatment Engineering
วิศวกรรมการกาจัดขยะ
Solid Waste Management Engineering

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัส
4064303
4064304

4064305
4064306
4064307

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การสารวจสิ่งแวดล้อมระยะไกล
3(2-2-5)
Environment Remote Sensing
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
ทรัพยากร
The application of GIS for natural resource
management
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
3(2-2-5)
Environmental Urban Management
แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Modeling
ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Corporate Social and Environmental
Responsibility

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
วิชาเอกเคมี
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4023902 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
2 (180)
Preparation of Field Experiences in Chemistry
4024903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
5 (450)
Field Experiences in Chemistry
หรือ แผนสหกิจศึกษา
4023903 เตรียมสหกิจศึกษาเคมี
1(90)
Preparation of Cooperative Education in
Chemistry
4024904 สหกิจศึกษาเคมี
6 (540)
Cooperative Education in Chemistry
วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4023904 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม
2 (180)
Preparation of Field Experiences in Industrial
Chemistry
4024909 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม
5 (450)
Field Experiences in Industrial Chemistry
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หรือ แผนสหกิจศึกษา
4023905

เตรียมสหกิจศึกษาเคมีอุตสาหกรรม
Preparation of Cooperative Education in
Industrial Chemistry
4024910 สหกิจศึกษาเคมีอุตสาหกรรม
Cooperative Education in Industrial Chemistry
วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4064401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Preparation for Professional Experience Practice
in Environmental Science
4064402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Professional Experience Practice in
Environmental Science
หรือ แผนสหกิจศึกษา
4064403 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Preparation of Cooperative Education in
Environmental Science
4064404 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Cooperative Education in Environmental Science

1(90)
6 (540)

2 (180)
5 (450)

1(90)
6 (540)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรี ย นรายวิช าจากหมวดวิช าเฉพาะของหลั ก สู ต รนี้ หรือเลื อ กเรีย นรายวิ ช าใดๆ ในหลั ก สู ต ร
ที่ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรเปิ ด สอน แต่ ต้ อ งไม่ ซ้ ากั บ รายวิ ช าที่ เคยเรีย นมาแล้ ว จ านวนไม่ น้ อยกว่ า
6 หน่ วยกิต และไม่ต้องเป็ นรายวิช าที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลั กสูตรของ
สาขาวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมแผนการศึกษาสาหรับเลือกเรียน จานวน 3 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอก
เคมี วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม และวิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งระบุรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
วิชาเอกเคมี
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก(ท-ป-อ)
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1
4(3-3-6)
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
4021111 กฏหมายและความปลอดภัยทางเคมี
2(1-3-2)
รวม
19
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4031102
4022301
4091401

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
รวม

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
4011101
4022601
4022201
4002401

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
คณิตศาสตร์สาหรับเคมี เคมีอุตสาหกรรม และ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รวม

นก(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
21
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
4062201
4002251
4022501
4022602

รหัสวิชา
4023302
4023141
4023202
4022401
4023901
4002402

รหัสวิชา
4022402
4003901
4023902
หรือ
4023903
402xxxx
402xxxx

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
เคมีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
รวม

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
ภาษาอังกฤษสาหรับนักเคมี
เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
รวม

นก(ท-ป-อ)
4(3-3-6)
3(2-2-5)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
สัมมนาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
(กรณีเลือก การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี)
หรือ
เตรียมสหกิจศึกษาเคมี
(กรณีเลือก สหกิจศึกษาเคมี)
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

นก(ท-ป-อ)
4(3-3-6)
1(0-2-1)
2(180)
หรือ
1(90)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12 หรือ 13
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4004901
4024921
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
4024903
4024904

ชื่อวิชา
โครงการวิจัยทางเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ความเป็นผู้ประกอบการสาหรับนักเคมี
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
หรือ
สหกิจศึกษาเคมี
รวม

นก(ท-ป-อ)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12
นก(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5 หรือ 6

วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4021103
4021112
4031101

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4011101
4031102
4091401

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
มาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางเคมี
อุตสาหกรรม
ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
รวม

นก(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
20
นก(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
20
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
4022301
4022501
4022601
4002401

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
4022202
4002251
4022403

รหัสวิชา
4023142
4062201
4023701
4023702
4023703
402xxxx

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
คณิตศาสตร์สาหรับเคมี เคมีอุตสาหกรรม
และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

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

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
เคมีอนินทรีย์ทางเคมีอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
เคมีเชิงฟิสิกส์ทางเคมีอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ
รวม

นก(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
17

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับเคมีอุตสาหกรรม
เคมีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ
เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการผลิตและปฏิบัติการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

นก(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
4(3-3-6)
3(2-2-5)
4(3-3-6)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
19
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รหัสวิชา
4023704
4023904
หรือ
4023905
4003901
4002402
402xxxx
402xxxx

รหัสวิชา
4004901
4024922
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
4024909
4024910

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสาหรับเคมีอุตสาหกรรม
และปฏิบัติการ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม
(กรณีเลือก การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
อุตสาหกรรม)
หรือ
เตรียมสหกิจศึกษาเคมีอุตสาหกรรม
(กรณีเลือก สหกิจศึกษาเคมีอุตสาหกรรม)
สัมมนาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
โครงการวิจัยทางเคมี เคมีอุตสาหกรรม และ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ความเป็นผู้ประกอบการสาหรับนักเคมีอุตสาหกรรม
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมีอุตสาหกรรม
หรือ
สหกิจศึกษาเคมีอุตสาหกรรม
รวม

นก(ท-ป-อ)
4(3-3-6)
2(180)
หรือ
1(90)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หรือ 16
นก(ท-ป-อ)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12
นก(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5 หรือ 6
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วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4031101
4091401
4061201

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
19

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4011101
4021103
4061202

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(2-2-5)
20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
4062201
4062202
4002401
4063309

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เคมีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ
การสารวจสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพ
คณิตศาสตร์สาหรับเคมี เคมีอุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มลพิษสิ่งแวดล้อม
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
19
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
4031102
4021102
4062206
xxxxxxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4002251
4022501
4062209
4023601
4063212
xxxxxxx

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
กฎหมาย และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(2-2-5)
4(3-3-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
4002251
4002402
4063201
4063209
4003901
xxxxxxx

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
เทคโนโลยีการฟื้นฟูมลพิษสิ่งแวดล้อม
สัมมนาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
16
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
4064201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4004901 โครงการวิจัยทางเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ 3(0-6-3)
สิ่งแวดล้อม
4064401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2(180)
หรือ หรือ
หรือ
4064403 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1(90)
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
10 หรือ 11
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4064402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หรือ
4064404 สหกิจศึกษาวิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รวม
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5 หรือ 6
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สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

2.2 ชื่อ - สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
2.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ นามสกุล
1

วิชาเอกเคมี
นายปรีชา ปัญญา

2

นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง

3

นางสาวภาเกล้า ภูมิใหญ่

4

วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
นายบุณยกฤต รัตนพันธุ์

28 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

รองศาสตราจารย์

วท.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
ค.บ. (เคมี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

5

นายปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร

อาจารย์

6

นางสาวราตรี บุมี

อาจารย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2547
2541
2539
2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2542
2538
2551
2546

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
อาหาร)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2545
2538
2563
2555
2551
2555
2551
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ลาดับ
7
8
9

ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาววิไลลักษณ์ สวนมะลิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นายนพรัตน์ ไชยวิโน
อาจารย์
วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เคมี)
ว่าที่ร้อยตรีบรรจงศักดิ์
อาจารย์
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ฟักสมบูรณ์
วท.ม.(การจัดการลุ่มน้าและ
สิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร ในภาคผนวก ค

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2542
2549

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545
2561
2554

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

2551

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
28 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................
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2.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1

นายปรีชา ปัญญา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

2

นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสาวภาเกล้า ภูมิใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายบุณยกฤต รัตนพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร

อาจารย์

6

นางสาวราตรี บุมี

อาจารย์

7

นายณัฐพงศ์ ดิษฐ์เจริญ

อาจารย์

8

นางสาววิไลลักษณ์ สวนมะลิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
คบ. (เคมี)
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและ
การพัฒนา)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2547
2541
2539
2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2542
2538
2551
2546
2545

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2542

2538
2563
2555
2551
2555
2551
2552
2548
2549
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ลาดับ
9
10

11

ชื่อ-นามสกุล
นายนพรัตน์ ไชยวิโน
ว่าที่ร้อยตรีบรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์

นางสาวพิมประไพ ขาวขา

12

นางสาวอภิชญา พัดพิน

13

นางสาวปรัชญา ชะอุ่มผล

14

นายวิจิตร ฤทธิธรรม

15

นายธนากร วงษศา

16

นางสาวนงลักษณ์ จันทร์พิชัย

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

วท.ม. (การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เคมี)
อาจารย์
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (การจัดการลุ่มน้าและ
สิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
อาจารย์
วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
วท.ม. (การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
อาจารย์
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (การสอนชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (การสอนฟิสิกส์)
ค.บ. (ฟิสิกส์)
อาจารย์
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (ชีววิทยา)
อาจารย์
วท.ม. (การสอนฟิสิกส์)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545
2561
2554

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551
2560
2550

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2547
2563
2552
2549

2539
2530
2547
2537
2561
2552
2548
2552
2549
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

17

นางสาวนิภัชราพร สภาพพร

18

นายสุรชัย มูลมวล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

19

นางสาวสุวิชญา บัวชาติ

อาจารย์

20

นางสาวอธิรดา บุญเดช

อาจารย์

21

นายระมัด โชชัย

22

นางสาวชญาดา กลิ่นจันทร์

23

นางสาวศิรประภา มีรอด

24

นายศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (สัตววิทยา)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ. (ชีววิทยา)
รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์)
กศ.ม. (เคมี)
กศ.บ. (เคมี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เคมี)
กศ.ม. (เคมี)
กศ.บ. (เคมี)
อาจารย์
ปร.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมี)
อาจารย์
ปร.ด. (เคมี)
ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
วท.บ. (เคมี)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
2561
2554
2549
2557
2554

2553
2548
2553
2548
2538
2520
2517
2557
2548
2545
2558
2552
2548
2562
2553
2550
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ลาดับ
25

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอัจฉรา ใจดี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
2559
2555
2552

45
7. ประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทั้ง 3 วิชาเอก ได้เลือกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยเลือกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา รวมหน่วยกิต จานวน 7 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้
1) วิชาเอกเคมี
- เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี จานวน (2 หน่วยกิต) (180 ชั่วโมง)
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี จานวน (5 หน่วยกิต) (450 ชั่วโมง)
หรือ
- เตรียมฝึกสหกิจศึกษาเคมี จานวน (1 หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง)
- สหกิจศึกษาทางเคมี จานวน (6 หน่วยกิต) (540 ชั่วโมง)
2) วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
- เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม จานวน (2 หน่วยกิต) (180 ชั่วโมง)
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม จานวน (5 หน่วยกิต) (450 ชั่วโมง)
หรือ
- เตรียมฝึกสหกิจศึกษาเคมีอุตสาหกรรม จานวน (1 หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง)
- สหกิจศึกษาทางเคมีอุตสาหกรรม จานวน (6 หน่วยกิต) (540 ชั่วโมง)
3) วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จานวน (2 หน่วยกิต) (180 ชั่วโมง)
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จานวน (5 หน่วยกิต) (450 ชั่วโมง)
หรือ
- เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จานวน (1 หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง)
- สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จานวน (6 หน่วยกิต) (540 ชั่วโมง)
โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างศึกษาในชั้นปีที่ 4 มีการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐที่และ
หน่ วยงานภาคเอกชนมีบ ทบาทหน้ าที่เกี่ย วข้องกับศาสตร์สาขาวิชาของหลักสู ตร โดยมีระยะเวลาการการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม เป็นเวลา 450 – 540 ชั่วโมง
7.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม และซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กาหนดจาก
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2) ด้านความรู้
2.1) มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และทักษะปฏิบัติการ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้จริง
2.2) วิเคราะห์และแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทางานในสถานประกอบการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3) ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง
รู้เท่าทัน นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์

46
3.2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3.3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ แก้ปัญ หาของ
หน่วยงาน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในสถานประกอบการได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
4.2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
4.3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่ อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวมสามารถช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้เป็นอย่างดี
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5.1) มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเข้าใจองค์
ความรู้ หรือประเด็นปัญหาจากงานของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
5.2) สื่อสารกับผู้ร่วมงาน หัวหน้าหน่วยงาน บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการนาเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี การ
สื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
5.3) ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล หรื อ ความรู้จ ากแหล่ งการเรีย นรู้ต่ าง ๆ ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ รับและส่งข้อมู ลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจ และตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน
7.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
8. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
8.1 คาอธิบายโดยย่อ
จัดทารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน และปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา โดยการสังเคราะห์ผลการดาเนินการทั้งระบบของสถานศึกษา
8.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีองค์ความรู้จากการทางานวิจัย อธิบายหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
คิด วิเคราะห์ ประเมินเหตุผลของหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูล คานวณ วิเคราะห์และวิจารณ์ผลการ
ทดลอง เพื่อนาไปสู่การสรุปผลได้อย่างถูกต้อง
4) ปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น หรือร่วมกับทีมวิจัยได้
5) นาเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด อ่าน และเขียน และนาเสนอข้อมูลงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความซื่อสัตย์ ไม่คัดลอกงานวิจัยของผู้อื่น
8.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - ชั้นปีที่ 4
8.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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8.5 การเตรียมการ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
3) คณะ/อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ประจาวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกใน
การทาโครงงานหรืองานวิจัย
8.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินคุณภาพโครงงานหรืองานวิจัย โดยอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาโครงงานหรืองานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจา
วิชา/อาจารย์อื่น อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์
3) ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางาน ผลงานที่เกิดในแต่ละ
ขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) ด้านบุคลิกภาพ
- มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อความชัดเจนของผู้นา
โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการทางาน
2) ด้านภาวะผู้นาและ
- การส่ งเสริ มให้ นักศึกษาต้องทางานเป็ นกลุ่ ม และมีการกาหนดหั ว หน้ากลุ่ ม และ
ความรับผิดชอบตลอดจน กาหนดการมีส่วนร่วมของทุกคนในการทางานร่วมกัน เพื่อฝึกภาวะผู้นาและการเป็น
มีวินัยในตนเอง
สมาชิกกลุ่มที่ดี
- มี ก ติ ก าที่ จ ะสร้างวินั ย ในตนเอง ได้ แ ก่ การเข้ าเรีย นตรงเวลาและมาเรีย นอย่ าง
สม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในด้าน
ต่าง ๆ
3) ด้านจริยธรรมและ
- การจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับการประกอบวิ ชาชีพ
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
4) การเรียนรู้ด้วยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส่วนสาคัญในการเรียย
5) มีความรอบรู้ในศาสตร์ - รายวิชาบังคับของหลักสูตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการ มีแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจ
และปฏิบัติสามารถ
การประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาในพื้นที่จริง
ประยุกต์ใช้
6) มีทักษะในด้านการ
- มีการจัดกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางาน
ทางานเป็นทีม
และมีทศั นคติที่ดีในการทางาน
7) มีทักษะทางเทคโนโลยี - ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์
สารสนเทศ
และสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขา
ได้อย่างเหมาะสม มีกิจกรรมเสริมเพื่อเสริมความรู้ให้นักศึกษาเรื่ องการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎข้อบังคับ
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกในความเป็นไทย

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเพือ่ การ
สื่อสาร
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็น
พลเมืองและพลโลก
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์
และสุขภาพ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของ
ตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนามาใช้
ประโยชน์ได้
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะหรือ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามทีด่ ี
4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทไี่ ด้รับ
มอบหมาย
4.4 มีความพร้อมในการทางานหรือกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อ
เวลา การส่งงานภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/
มหาวิทยาลัย/ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่
เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงาน
2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบด้าน
ทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษา
ดูงาน

3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา 3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
ดาเนินงานและการแก้ปัญหา
สถานการณ์จริง
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
สถานการณ์จริง
วิเคราะห์และสังเคราะห์
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรม
สโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
โดยอาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง
และกิจกรรมกลุ่ม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตามหน้าที่

การประเมินผลการเรียนรู้
4.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์
5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอื่นๆ ได้อย่างตรงประเด็น
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
อย่างเหมาะสม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึกให้
มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิง
ตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้
นักศึกษานาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและการนาเสนอ
ผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
จากผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ดังกล่าว สามารถจัดทาแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จาแนกตามหมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป ดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 = ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001101
9001102
9001103
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108
9001201
9001202
9001203
9001204
9001205
9001206
9001301
9001302
9001303

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
ท้องถิ่นภิวัตน์
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีกับชีวิต

1.2

1.3

1.4

2.1























2.2








2.5

3.1

4.1

5.1












3.2

3.3













4.3

4.4

5.2

5.3



















4.2






















2.4






2.3

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี











2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001401
9001402
9001403
9001404

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1.2

1.3








2.3

2.4

4.1

5.1

2.1

2.5

3.1








 


    




2.2

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

1.4




2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ



3.2

3.3

4.2

4.3

4.4










5.3







5.2
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีระเบียบวินัย และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
1.3 มีจิตสานึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆขององค์กรและ
สังคม
1.5 มีจิตสาธารณะ

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางด้านศาสตร์เคมี เคมี
อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
2.2 มีความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นๆ สามารถนามาบูรณา
การในสาขาวิชาเคมี เคมี
อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมได้
2.3 มีความรู้และความสามารถ
ติดตามสถานการณ์และ
ความก้าวหน้าทางวิชาการใน
สาขาวิชาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ
กฎระเบี ย บ และข้อ บั งคั บ รวมทั้ ง
ข้ อ ก าหนดการทางวิ ช าการที่ จ ะ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

กลยุทธ์การสอน
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) ให้ความสาคัญในวินัย ได้แก่ การ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่
กาหนด แต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
1. 2) กาหนดให้ สอดแทรกสาระใน
รายวิ ช า และกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสานึก
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ การเสียสละ
1.3) การจัดกิจกรรมเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมการ
บาเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ
กิจกรรมทานุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
2) ความรู้
2.1) จั ด การเรี ย นการสอนแบบเน้ น
ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ โดยจั ด กิจ กรรมใน
ลั ก ษ ณ ะ บู ร ณ า ก าร ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ เดิ ม ของผู้ เรี ย นเข้ า กั บ
ความรู้ แ ละป ระสบ การณ์ ให ม่ ใ น
รายวิชา
2.2) จัดการเรียนการสอนแบบเน้นการ
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้
อย่างแท้จริง

การประเมินผลการเรียนรู้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) ประเมินจากความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์
ต่างๆ และประสบการณ์ที่นักศึกษา
ได้เผชิญ และผลสะท้อนพฤติกรรม
ของนักศึกษาขณะที่มีการอภิปราย
กลุ่ม
1.2) ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งกิจกรรมในรายวิชาต่างๆ ตาม
หลักสูตรและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
1.3) ประเมินจากสภาพจริงในด้าน
พฤติกรรมจากสังเกตในห้องเรียน
และการแสดงเมื่อได้ทากิจฟฟฟกรรม
2) ความรู้
2.1) ประเมินจากการทดสอบย่อย
2.2) ประเมินจากการสอบกลางภาค
และ/หรือปลายภาคเรียน
2.3) ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
2.4) ประเมินจากรายงาน/การบ้าน/
งานที่ได้รับมอบหมาย
2.5) ประเมินจากโครงการวิจัย
2.6) ประเมินจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
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มาตรฐานการเรียนรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการหา
ข้อเท็จจริง คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุมีผล ตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์
ปัญญาเสนอแนวทางการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
3.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
นาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นที่ดีในฐานะผู้นา
และสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 มีความรับผิดชอบและปรับตัว
ต่อสังคมและองค์กร
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กร และ
จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์ประมวลผล การแก้ปัญหา
และนาเสนอ ได้อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถสรุ ป ประเด็น เลื อ ก
รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และสามารถสื่ อ สารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอน
3) ทักษะทางปัญญา
3.1) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active
Learnning เช่น การศึกษาแบบการ
แก้ปัญหา (Problem Based
Instruction) การศึกษาแบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน Project Based Learnning
3.2) ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้ทุก
คน ได้เปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้นาและ
ผู้รายงาน
4.2) ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร แ บ่ ง
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.3) ให้เรียนรู้จากสภาการณ์ปัจจุบัน
และฝึกให้แก้ปัญหาสถานการณ์

การประเมินผลการเรียนรู้
3) ทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
3.2) ประเมินจากบันทึกสะท้อน
ความคิด
3.3) ประเมินจากแบบทดสอบหรือ
การสัมภาษณ์
3.4) ประเมินจากโครงการวิจัย
3.5) ประเมินจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ) ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร สั ง เก ต
พฤติ ก รรมและการแสดงออกของ
นักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
4.2 ) ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร สั ง เก ต
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆ
4.3) ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และ
มิติสัมพันธ์
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
5.1) ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
5.1) ประเมิ น จากการสร้ า งชิ้ น งาน
และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล เทคนิ ค การน าเสนอรายงาน การ
และข้อมูลเชิงตัวเลข
สื บค้ นข้ อมู ลหรื อท างานวิ จั ยโดยใช้
5.2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้ ทฤษฎี หรื อ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รองรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้
5.2) ประเมินจากความสามารถในการ
นักศึกษานาเสนอ
อธิบาย และเลื อกใช้สถิติวิเคราะห์ ใน
5.3) การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ การทางานวิจัย
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มาตรฐานการเรียนรู้
5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาไทย
และภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
และการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5.4 สามารถติดตามความก้าวหน้า
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวมรวบ สืบค้น และนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.4) ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้
5.3) ประเมินจากการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สาหรับข้อมูลและสารสนเทศ
ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
5.4) ประเมินจากการสร้างผลงาน
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์
ตามสาขาวิชาเอก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
จากผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ดังกล่าว สามารถจัดทาแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จาแนกตามหมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะด้านตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5

4022601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบตั ิการ1

⬤

⬤

4062201 เคมีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ

⬤

⬤

⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤
⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤

⬤
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1.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
⬤ ⬤
4002401 คณิตศาสตร์สาหรับเคมี เคมี
⬤ ⬤
อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4011101 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
⬤ ⬤
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
⬤ ⬤
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัตกิ าร 1
⬤ ⬤
4031101 ชีววิทยาและปฏิบตั ิการ 1
⬤ ⬤
4031102 ชีววิทยาและปฏิบตั ิการ 2
⬤ ⬤
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิต
⬤ ⬤
วิเคราะห์ 1
1.2 วิชาพื้นฐานด้านเคมี เคมีอตุ สาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4002402 สถิตสิ าหรับนักวิทยาศาสตร์
⬤ ⬤
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
⬤ ⬤

5. ทักษะ
4. ทักษะความ
การวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
2. ความรู้
ปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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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1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

1.1 1.2 1.3 1.4
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤

⬤

⬤

⬤
⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤

⬤

⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤

⬤

⬤
⬤
⬤

⬤

⬤
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4003901 สัมมนาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4004901 โครงการวิจัยทางเคมี เคมี
อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. กลุม่ วิชาเอก
2.1 วิชาเอกเคมี
2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
4021111 กฎหมายและความปลอดภัยทาง
เคมี
4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบตั ิการ1
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบตั ิการ1
4022602 เคมีวิเคราะห์และปฏิบตั ิการ2
4023141 ภาษาอังกฤษสาหรับนักเคมี
4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบตั ิการ2
4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบัตกิ าร2
4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบตั ิการ2
4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
4024921 ความเป็นผู้ประกอบการสาหรับ
นักเคมี
2.1.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้านเลือก
4021101 เคมีและปฏิบตั ิการ 1

1.5

5. ทักษะ
4. ทักษะความ
การวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
2. ความรู้
ปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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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1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

1.1 1.2 1.3 1.4
⬤
⬤

⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤

⬤
⬤
⬤

⬤
⬤
⬤

⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤

⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
⬤

⬤
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4021102 เคมีและปฏิบตั ิการ2
4021121 ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์
สาหรับนักเคมี
4022131 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในทางเคมี
4022304 สเปกโทรสโกปีสาหรับเคมีอินทรีย์
4022611 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ย
เครื่องมือ 1
4023502 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2
4023604 สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี
4023612 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ย
เครื่องมือ 2
4023621 การวิเคราะห์อาหาร
4023751 เคมีสภาวะแวดล้อมและปฏิบัติการ
4023752 เคมีอุตสาหกรรม
4023753 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
4023754 เคมีอาหารและปฏิบัติการ
4023761 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสาอาง
และปฏิบัติการ
4023791 เคมีเภสัชและปฏิบตั ิการ
4023792 เคมีสเี ขียว

1.5

5. ทักษะ
4. ทักษะความ
การวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
2. ความรู้
ปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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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1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

1.1 1.2 1.3 1.4
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤

⬤

⬤
⬤
⬤
⬤

⬤

⬤

⬤
⬤
⬤

⬤
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4023801 เคมีพอลิเมอร์และปฏิบตั ิการ
4024203 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก
4024304 เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก
4024305 การสังเคราะห์สารอินทรีย์
4024306 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปฏิบัติการ
4024307 พฤกษเคมีและปฏิบัติการ
4024404 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิตเิ บื้องต้น
4024411 เคมีของคอลลอยด์และปฏิบัติการ
4024506 ชีวเคมีวิเคราะห์
4024612 การวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยเครื่องมือชั้นสูง
4024729 การควบคุมการตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมี
4024923 วิทยาการนาโนทางเคมี
2.2 วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
4021112 มาตฐานและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานทางเคมี
อุตสาหกรรม
4022202 เคมีอนินทรีย์ทางเคมี
อุตสาหกรรมและปฏิบตั ิการ

1.5

5. ทักษะ
4. ทักษะความ
การวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
2. ความรู้
ปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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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1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

1.1 1.2 1.3 1.4
⬤

⬤

⬤

⬤
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4022403 เคมีเชิงฟิสิกส์ทางเคมี
อุตสาหกรรมและปฏิบตั ิการ
4023142 ภาษาอังกฤษสาหรับเคมี
อุตสาหกรรม
4023701 เครื่องมือและการวัดทาง
อุตสาหกรรม
4023702 อุตสาหกรรมการผลิตและ
ปฏิบัติการ
4023703 การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงงานอุตสาหกรรม
4023704 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วย
สาหรับเคมีอุตสาหกรรมและ
ปฏิบัติการ
4023727 การเขียนแบบวิศวกรรม
4024922 ความเป็นผู้ประกอบการสาหรับ
นักเคมีอุตสาหกรรม
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
4023705 เรื่องคัดเฉพาะทาง
อุตสาหกรรมเคมี
4023706 เทคโนโลยีการเคลือบพืน้ ผิว
และการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
4023707 การประยุกต์สารอินทรีย์เชิง

1.5

5. ทักษะ
4. ทักษะความ
การวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
2. ความรู้
ปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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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1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ
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อุตสาหกรรม
4023708 สเปกโทรสโกปีและการพิสูจน์
เอกลักษณ์ของสารประกอบ
อินทรีย์
4023709 อุตสาหกรรมสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
4023710 เคมีและอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
4023711 การควบคุมคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
4023712 การพิสูจน์เอกลักษณ์คณ
ุ ภาพ
ผลิตภัณฑ์
4023713 การบาบัดของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
4023714 การจัดการสิ่งแวดล้อม
4023715 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
4023716 ระบบท่อและการออกแบบใน
ระบบบาบัดน้าเสีย
4023717 การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุนทาง
พลังงานของกระบวนการ
4023718 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ
4023719 กระบวนการวิศวกรรมปิโตรเคมี

1.5

5. ทักษะ
4. ทักษะความ
การวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
2. ความรู้
ปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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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1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ
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4023720 ตัวเร่งปฏิกริ ิยาในอุตสาหกรรม
4023721 การกลั่นปิโตรเลียม
4023722 อุตสาหกรรมน้าตาล
4023723 อุตสาหกรรมเครื่องดืม่
4023724 อุตสาหกรรมการหมัก
4023725 อุตสาหกรรมแป้ง
4023726 การออกแบบและการจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
4023802 เทคโนโลยียาง
4023803 เคมีพอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบ
2.3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.3.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
4061103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
4062202 การสารวจสิ่งแวดล้อมและ
การวิเคราะห์คุณภาพ
4062303 กฎหมาย และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
4063201 การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย

1.5

5. ทักษะ
4. ทักษะความ
การวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
2. ความรู้
ปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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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1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

1.1 1.2 1.3 1.4
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4063202 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อม
4063204 เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
4063207 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
4063309 มลพิษสิ่งแวดล้อม
4063319 เทคโนโลยีการฟื้นฟูมลพิษ
สิ่งแวดล้อม
4064201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
4061301 โลกศาสตร์สภาวะแวดล้อม
4061302 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4062203 มลพิษทางน้า
4062204 มลพิษทางอากาศและเสียง
4062301 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
4062302 นิเวศวิทยาเขตร้อน
4062304 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4062305 การวางแผนและการจัดการ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.5


5. ทักษะ
4. ทักษะความ
การวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
2. ความรู้
ปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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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1.1 1.2 1.3 1.4
 

1.5


5. ทักษะ
4. ทักษะความ
การวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
2. ความรู้
ปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
  
 

  














































1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ
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4062307 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการจัดการภัยพิบัติ
4063203 หลักการจัดการลุ่มน้า
4063205 การจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4063301 ลุ่มน้าปิงศึกษา
4063306 ความหลากหลายทางชีวภาพ
4063308 มลพิษทางดิน
4063310 สารพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4063311 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
และปฏิบัติการ
4063312 เทคโนโลยีในการควบคุม
มลพิษสิ่งแวดล้อม
4063314 พื้นฐานด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
4063316 การอนุรักษ์ดินและน้า
4063317 ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ
4063318 ทรัพยากรน้าและการจัดการ
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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. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4
 



































1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ
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4063320 เทคโนโลยีสะอาด
4064203 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
4064301 วิศวกรรมบาบัดน้าเสีย
4064302 วิศวกรรมการกาจัดขยะ
4064303 การสารวจสิ่งแวดล้อม
ระยะไกล
4064304 การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
จัดการทรัพยากร
4064305 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
4064306 แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
4064307 ความรับผิดชอบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

3.3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4064401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม



1.2 1.3 1.4

1.5
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1.1
3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3.1 วิชาเอกเคมี
4023902 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 
4023903 เตรียมสหกิจศึกษาเคมี

4024903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

4024904 สหกิจศึกษาเคมี

3.2 วิชาเอกเคมึอุตสาหกรรม
4023904 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม
4023905 เตรียมสหกิจศึกษาเคมีอุตสาหกรรม 
4024909 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เคมีอุตสาหกรรม
4024910 สหกิจศึกษาเคมีอุตสาหกรรม


5. ทักษะ
4. ทักษะความ
การวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
2. ความรู้
ปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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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1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

1.1 1.2 1.3 1.4
  

1.5
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4064402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4064403 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
4064404 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รวม

5. ทักษะ
4. ทักษะความ
การวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
2. ความรู้
ปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสทิ ธิ์สอบปลายภาค โดยการ
ประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน

ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษากาลังศึกษาอยู่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) กาหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้
1) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2) ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5) ต่อประธาน
โปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
3) ให้คณะกรรมการในข้อ 1) ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
4) ให้คณะกรรมการในข้อ 1) ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ต่อไปนี้
4.1) ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
4.2) ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
4.3) ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
4.4) ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3
(รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ
4.5) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการประเมินนิสิต
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
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4.6) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
4.7) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
สาหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ให้ใช้ผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา ดังนี้
1) คณะกรรมการจะตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและ
กิจกรรมเสริมลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร
2) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา
3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่รับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือ
วิชาเอก จะทาการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายหลังการไปฝึกประสบการณ์ และมี
คณะกรรมการทาการทวนสอบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอีกครั้ง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2) สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
3) ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
4) มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
5) เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2562

หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการจัดการปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้
เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน ตลอดจน
แนะนาบทบาท หน้าที่ ภารกิจต่าง ๆ ในคณะ และในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1) มีการแนะนาหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
2) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มื ออาจารย์ คู่มือกิจกรรม กฎระเบียบต่างๆ เอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ
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3) อบรมเทคนิควิธีการสอนทั้งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียด
รายวิชาและแผนการสอน และการนิเทศ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษดูงานด้านวิชาการ
ต่าง ๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
2) การศึกษาดูงาน การประชุมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิช าชีพ
อาจารย์
3) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
4) สนับสนุนให้คณาจารย์ทาการวิจัยค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
5) สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการและคุณวุฒิ
จนถึงระดับสูงสุด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒ นาผลงานทางวิชาการและพัฒ นาผลงานทางด้านวิจัย ได้แก่
บทความวิจัย บทความทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
4) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย
5) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย
6) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทักษะ การเขียนเอกสารตารา บทความ และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น ๆ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การควบคุมกากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา ตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้
1.1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก
2.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าทางานหลังจากจบการศึกษา
ตามผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ 5 ด้าน เพื่อนาผลประเมินและข้อเสนอแนะ
มาเป็นแนวทางในการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตร การจัดการฝึกอบรมเสริมให้แก่
นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อ
นาข้อวิพากษ์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ร้อยละของภาวะการมีงานทาของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลั กสู ตรได้กาหนดแผนการรับ นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาละ 1 หมู่เรียน โดย
กาหนดคุณสมบัติไว้ใน มคอ.2 ดังนี้
3.1.1 ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3.1.2 ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติอื่นครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ค)
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
3.2.1 การควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
สาขาวิ ช าได้ จั ด ให้ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาคอยให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาตั้ งแต่ แ รกเข้ า จนจบ
การศึกษาโดย คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังปัญหาและแนะนา
แนวทางในการแก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่นๆ
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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สาขาวิชามีกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
หารื อ เพื่ อจั ด โครงการส่ งเสริ ม และพั ฒ นานั ก ศึก ษาทุ ก ชั้ น ปี ในด้ านต่าง ๆ ผ่ านการด าเนิ น โครงการ ประเมิ น
ความสาเร็จโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3.2.3 นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็ นกับอาจารย์ได้ห ลายช่องทาง เช่น ตู้รับ
เอกสารของอาจารย์แต่ละท่าน และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ส่งข้อความผ่านระบบเครือข่ายสาขาวิชา เข้าพบ
ขอคาปรึกษารายบุคคล บันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย เป็นต้น
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มี ก ระบวนการคั ด เลื อ กอาจารย์ ที่ เข้ าสอนโดยยึ ด ตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ ข องมหาวิท ยาลั ย
ดาเนินการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องใน
ระดับปริญญาโทขึ้นไป
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.2.1 อาจารย์ผู้สอน จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมินและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป
4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
รายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร
4.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและสรุปผล
เพื่อนามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
4.2.4 อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียน
การสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
4.3.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ
4.3.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น การ
ใช้สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล
4.3.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ได้มีตาแหน่งทางวิชาการ
4.3.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากร หรื อ อาจารย์ พิ เศษจากองค์ ก รเฉพาะทางภายนอกมาให้ ค วามรู้ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาไม่
ต่ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขา/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 ปรับ ปรุงหลั กสูตรให้ส อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2558
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5.1.2 พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี
5.1.3 จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึ กษาได้
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม
5.1.4 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การทางาน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5.1.5 การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
5.1.6 มี ค ณะกรรมการบริ ห ารสาขาวิ ช า คณะกรรมการวิ ช าการคณะ สภาวิ ช าการ และสภา
มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
5.2 การเรียนการสอน
มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้ คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชาเดียวกัน ต้องให้
คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหาให้สอดคล้องกัน และ
ประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้ค ะแนนเกรดจะเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชรว่า
ด้วย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
5.3 การประเมินผู้เรียน
วางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาทั้ง 5 ด้าน ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และนามากาหนดไว้ใน มคอ. 3/ มคอ. 4 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
โดยผู้สอนสามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยการบรรยาย
และประเมินผลโดยการสังเกตการเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความรู้ สอนโดยการบรรยาย/ปฏิบัติ
ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดย
การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การนาเสนอ เป็นต้น
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
กาหนดโครงการ เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร ตารา สื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุน
และสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยบริหารจากเงินรายได้
และงบประมาณแผ่นดินประจาปีที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของหลักสูตรสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มี
ทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) อาคารสถานที่เรียน
1.1) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
1.2) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2) อุปกรณ์การสอน
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
เครื่องชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Scanning Electron Microscope, SEM)
เครื่องโครมาโทกราฟเหลวความดันสูง (HPLC)
เครื่องอินฟราเรดสเปคโตรสโคป (IR)
เครื่องยูวีวิสิเบิลสเปคโตรสโคปี (UV-VIS)
เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator)
เครื่องวัดสี
เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปโตรสโคปี (AAS)
เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟี-แมสสเปคโทรเมตรี
ชุดเครื่องกลั่นขนาดเล็ก
เครื่อง GPS
เข็มทิศ
pH – meter
Conductivity meter
เครื่องตรวจวัดอากาศ
ตู้อบไมโครเวฟ
ชุดกลั่นวิเคราะห์ไนโตรเจน
ชุดสารวจคุณลักษณะสิ่งแวดล้อมระยะไกล
ชุดวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านสิ่งแวดล้อม

3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(1) ฐานข้อมูลสาเร็จรูป (CD-ROM) จานวน 50 รายการ
(2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text)
(2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- Springer Link
- Publicly accessible e-Book
- Net Library
(2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
- Dissertation Full text
(3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database)
(3.1) Pro Quest Digital Dissertations
(3.2) ACM Digital Dissertations
(3.3) Lexis.com
(3.4) H.W. Wilson
(3.5) ISI Web of Science

จานวนที่มีอยู่แล้ว
10 เครื่อง
10 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง
5 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
2 เครื่อง
6 ชุด
10 เครื่อง
15 ชุด
5 ชุด
3 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
2 เครือ่ ง
1 ชุด
1 ชุด
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4) ฐานข้อมูลของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(KPRU Library Database) เป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้นมาเอง และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์
เช่น
1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database)
2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 คณะและสาขาวิช า มีการจัดสื่ อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์
6.3.2 มีการประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอให้จัดซื้อหนังสือ
ตารา สาหรับ อ่านประกอบในวิชาเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือเพื่อจัดซื้อเพิ่มเติม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินโดยสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร และสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ
ตารา ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องบรรยาย
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบด้วย 12
ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้ มีกาหนดการดาเนินงาน ดังนี้
ตัวบ่งชี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ พ.ศ.2554 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน กระบวนการที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของการสอนและเพื่อการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น จะดาเนินการโดยให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน
ในด้านเทคนิคการสอนกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ นอกจากนี้จากการทดสอบนักศึกษาหรือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการโต้ตอบหรือร่วม
อภิปรายแสดงความเห็นในชั้นเรียนต่อปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ก็สามารถนามาประเมินประสิทธิ ผลการ
สอน และสามารถได้ข้อมูลสาหรับนาไปปรับปรุงวิธีการสอนได้
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะการสอน กลยุทธ์การสอนและการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา ตลอดจน
ประเมินแบบทดสอบของอาจารย์ผู้สอนด้วย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่าดาเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยการติดตามหรือนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งอาจารย์นิเทศจะสามารถประเมินนักศึกษาได้เป็นรายบุคคล และยังสามารถได้ข้อมูลจาก
สถานประกอบการอีกด้วย นอกจากนี้จะจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต่อคุณภาพของ
หลักสูตร สาหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามและดาเนินการตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆดาเนินการโดยสัมภาษณ์จาก
นายจ้าง หรือส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไปยังสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น หรือพิจารณา
จากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ
7 ทั้งนี้ต้องมีผลการดาเนินการที่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการ
ดาเนินงานตามข้อ 1- 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทาให้ทราบคุณภาพในภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งทาให้สามารถวางแผนหรือ
การเตรียมการสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหามี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการใช้
คาศัพท์
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ สั ง คม แบบแผนการใช้ ภ าษา ทั ก ษะการฟั ง
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิ ด การสื่ อ สารทางวิ ช าการ หลั ก การ และวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารทางวิ ช าการ
โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การให้เหตุผล
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
ศึ ก ษารู ป แบบข้ อ สอบมาตรฐานภาษาอั ง กฤษ เช่ น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรื อ อื่ น ๆ
ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน ฝึกเทคนิคการทาข้อสอบใน
รูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา สาหรับทักษะการสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนา
เรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสี ยง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์เพื่อให้
สื่ อ สารได้อ ย่ างถู ก ต้ อง และฝึ ก ทั ก ษะการพู ด ภาษาจี น ให้ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ต่ างๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง

81
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง
การเขีย น การอ่าน การเล่ าเรื่ องและอธิบ ายด้ว ยค าศัพ ท์ และส านวนภาษาญี่ ปุ่ น ในบทสนทนาเรื่อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง
2. กลุม่ วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์
สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการมี
จิตสานึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และกาแพงเพชรในสภาวะ
สังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาในการ
ดาเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น สุนทรียศาสตร์กับ
ชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒ นาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทางสังคมของ
ท้องถิ่นภิวัตน์
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9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ภาษา
และวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิ
ปั ญ ญาไทย สู่ ภู มิ ปั ญ ญาสากล การอนุ รัก ษ์ มรดกไทยและมรดกโลก โดยเน้ น กรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และ
กาแพงเพชร
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒ นาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่ น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการบน
พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
3. กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือ
ที่ห ลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสื บค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่ งสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการข่าวลวง
การสร้าง การสื่อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัล และโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัย
และหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
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9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีโลกเสมือน นา
โนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่ เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ต่อการดารงชีวิต การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและ
สังคม และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบ
สังคมและเศรษฐกิจโลก
4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
ความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดาเนินชีวิต การเกษตร อาหารและสุขภาพ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ การ
เข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการ
ความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการ
และหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับ
การใช้เหตุผล การพัฒ นาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิง
คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม สถานการณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตสานึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

4002251

ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
English for Sciences
ค้นคว้าและศึกษาข้อความ บทความ รายงานการวิจัย และเอกสารทาง
วิ ท ยาศาสตร์ และให้ เขี ย นข้ อ ความ บทความและรายทางวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น
ภาษาอังกฤษ

4002401

คณิตศาสตร์สาหรับเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Mathematical for Chemistry, Industrial chemistry and
Environmental Science
คณิ ต ศาสตร์ ส าหรับ การประยุกต์ ใช้ในสาขาวิช าเคมี เคมีอุต สาหกรรม
และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ หน่วย มิติ การแปลงหน่วย กราฟและตาราง
อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชั่นหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ ชั่นหลายตัว
แปร อนุพันธ์ย่อย สมการและฟังก์ชั่นพิเศษ การวิเคราะห์เวกเตอร์ พิกัดเชิงเส้น
โค้ง มุม และตรีโกณมิติ

4011101

ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
4 (3-3-6)
Physics and Laboratory 1
ปริ ม าณทางฟิ สิ ก ส์ ห น่ ว ยและการวั ด เวกเตอร์ ก ารเคลื่ อ นที่ ใน 1 มิ ติ
และ 2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กาลัง พลังงานและโมเมนตัม
การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่ แบบหมุน การเคลื่อนที่
แบบคาบ คลื่น เสียง สมบัติเชิงกายภาพของสสาร ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
พื้นฐาน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
General Chemistry and Laboratory
ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะ
เคมีเบื้องต้น สารละลาย คอลลอยด์ สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน สารอินทรีย์
สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น
ปฏิบัติการทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-6)
Organic Chemistry and Laboratory 1
วิชาบังคับก่อน: 4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7)
ความรู้ เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ ท ฤษฎี ไ ฮบริ ไ ดเซซั น และพั น ธะเคมี ใ น
สารประกอบอิ น ทรี ย์ การจ าแนกและการอ่ า นชื่ อ ของสารประกอบอิ น ทรี ย์
หลักการเกิดโครงสร้างเรโซแนนซ์ ทอโทเมอริซึม ปรากฏการณ์ไอโซเมอร์และสเต
อริโอเคมี ชนิ ดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ และสารมัธยันตร์ การแสดงกลไกของ
ปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการแทนที่ และปฏิกิริยา การขจัดบนคาร์บอนอิ่มตัว ปฏิกิริยา
การเติมบนคาร์บอนไม่อิ่มตัว ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1
4 (3-3-6)
Biology and Laboratory 1
กระบวนการการศึกษาทางชีววิทยา โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์และออร์
แกเนลล์ สารเคมีของชีวิต พลังงานและเมแทบบอลิซึม พันธุศาสตร์
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี
4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2
4 (3-3-6)
Biology and Laboratory 2
โครงสร้างและหน้าที่การทางานพื้นฐานของพืชและสัตว์กระบวนการทางาน
ของระบบ อวั ย วะของสั ต ว์ เช่ น การรั ก ษาดุ ล ยภาพ ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต
ระบบประสาทและออร์โมน ฯลฯ การสืบ พันธ์และการเจริญของพืชและสัตว์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry 1
ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั งก์ ชั น อนุ พั น ธ์ การหาอนุ พั น ธ์ ข องฟั งก์ ชั น
พีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์อนุพันธ์ และปริพันธ์เบื้องต้น
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2.1.2 วิชาพื้นฐานด้านเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา
ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
4002402 สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
Statistic for Scientist
หลักสถิติที่ใช้ในงานวิชาการและงานด้านวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีการทาง
สถิ ติ ข้ อ ควรค านึ ง ในการใช้ สถิ ติ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
การเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ส าหรั บ งานวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
และการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานและการนาเสนอผลข้อมูล
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
4(3-3-6)
Biochemistry and Laboratory 1
ความส าคัญ ของบั ฟ เฟอร์ในสิ่ งมี ชี วิต เทคนิ คการท าสารชีว โมเลกุล ให้
บริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การตกตะกอน การกรอง วิธีโครมาโทกราฟี การ
เคลื่อนย้ ายสู่ขั้ว ไฟฟ้า การหมุนเหวี่ยง ศึกษาองค์ป ระกอบของเซลล์ โครงสร้าง
สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรด
นิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-6)
Analytical Chemistry and Laboratory I
4022601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1 4(3-3-7)
Analytical Chemistry and Laboratory I
หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลในเคมีวิเคราะห์
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการคานวณทางเคมีวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์และการสอบเทียบเครื่องมือ การวิเคราะห์ และการคานวณหาปริมาณ
สารเคมีในปฏิกิริยา กรด เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์ และปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ
เชิงซ้อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4061203 เคมีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Environmental Chemistry
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดล้อม วัฏสสารในสิ่งแวดล้อม มลพิษทาง
น้า ทางอากาศ และจากกลุ่มสารเคมีในอุตสาหกรรม โลหะหนักและสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการบูรณาการเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4003901 สัมมนาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1(0-2-1)
Seminar in Chemistry, Industrial Chemistry and Environmental
Science
ศึกษางานวิจัย ความรู้ใหม่ หรือบูรณาการทางเคมี เคมีอุตสาหกรรม และ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากวารสาร ตารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วนาเสนอ
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
4004901 โครงการวิจัยทางเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)
Research Project in Chemistry, Industrial Chemistry and
Environmental Science
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการ ในวิชาเคมี เคมี
อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขียนโครงร่างวิจัยทางเคมี สอบ
นาเสนอ โครงร่างวิจัย ทดลองรวบรวม ข้อมูล ผลการวิจัย สรุปผล เขียนราย
งานวิจัย นาเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ และ
แบบบรรยาย
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกเคมี
4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1
4(3-3-6)
Chemistry and Laboratory 1
ปฏิ กิริ ย าเคมีแ ละมวลสารสั มพั น ธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว
สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์ และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2
4(3-3-6)
Chemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1
สมดุ ล เคมี สมดุ ล เชิ ง ไอออน เคมี ไ ฟฟ้ า สารอิ น ทรี ย์ สารพอลิ เมอร์
สารประกอบโคออร์ ดิ เนชั น เบื้ อ งต้ น เคมี นิ ว เคลี ย ร์ แ ละเคมี ส ภาวะแวดล้ อ ม
เบื้องต้น
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4021111 กฎหมายและความปลอดภัยทางเคมี
2(1-3-2)
Law and Chemical Safety
สาธิตการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี จาแนกประเภทของสารเคมี
อธิบายอันตรายจากสารเคมี วิธีการใช้และเก็บรักษา การจัดการและการจัดเก็บ
สารเคมี การจัดการของเสียอันตรายทางเคมี วิธีป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิด
จากสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ระบบ ISO กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเคมี
และปฏิบัติการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
4021121 ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับนักเคมี
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 เศษ การ
วิ เคราะห์ เวกเตอร์ พิ กั ด เชิ ง เส้ น โค้ ง ตั ว แปรเชิ ง ซ้ อ น การแจกแจงที่ ใช้ ใ น
การศึกษาทางเคมี การควบคุมคุณภาพ การทดสอบนัยสาคัญและการวิเคราะห์
การถดถอย
4022131 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2(1-3-2)
Computer Applications in Chemistry
การนาความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับการใช้โปรแกรมสาเร็ จรูป
มาใช้ศึกษาและแก้ปัญหาทางเคมี การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิง
เส้น ตลอดจนเทคนิคการออปติไมซ์ข้อมูล การทดลองทางเคมีโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป
ปฏิบัติการ เน้นการฝึกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปตามเนื้อหาของภาคทฤษฎี
4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-6)
Inorganic Chemistry and Laboratory 1
วิชาบังคับก่อน: 4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7)
การเกิดและสมบัติของสารประกอบเชิงไอออน วัฏจักรบอร์น -ฮาเบอร์
พลังงานแลตทิซและผลึกของสารประกอบเชิงไอออน ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต์ แรง
เชิงเคมีและผลของแรงเชิงเคมี สมบัติและสารประกอบของธาตุรีพรีเซนเททีฟ
โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนา เคมีของสารอนินทรีย์ในตัวทาละลายที่ไม่ใช่น้า
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4022304 สเปกโทรสโกปีสาหรับเคมีอินทรีย์
2(1-3-2)
Spectroscopy of Organic Chemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
หลั ก การและการประยุ ก ต์ ส เป กโท รสโกปี เช่ น อิ น ฟ ราเรด
อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และ แมสสเปกโทรสโกปี
ในการหาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ เช่น ด้านการวิจัย
ด้านอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-6)
Physical Chemistry and Laboratory 1
ทฤษฎีควอนตัม ทฤษฎีกลุ่ม โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล แก๊ส
และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลเฟส กฎของ
เฟส สารละลาย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022602 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
4(3-3-6)
Analytical Chemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
สมดุลเคมี ทฤษฎีการแตกตัวเป็นไอออน การแยกสลายด้วยน้า ค่าคงตัว
ของผลคูณการละลาย การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน การวิเคราะห์
โดยน้าหนัก การวิเคราะห์โดยใช้เคมีย่อส่วน และประยุกต์ใช้หลักการเคมีสีเขียว
ในการวิเคราะห์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022611 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
2(1-3-2)
Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
หลั ก การของการวิ เคราะห์ ท างเคมี ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทฤษฎี แ ละการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางสเปกโทรโฟโตเมตรี เช่ น อั ล ตราไวโอเลต -วิ สิ
เบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อินฟราเรด และ อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโต
เมตรีและเครื่องมือทางโครมาโทกราฟี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023141 ภาษาอังกฤษสาหรับนักเคมี
3(2-2-5)
English for Chemists
การค้น คว้า การตีความ การสรุปความ การวิเคราะห์ และการแสดง
ความคิ ดเห็ น การน าเสนอผลงาน การเขีย นบทคั ดย่ องานวิจัย บทความหรือ
รายงานวิจั ย ทางเคมี ที่ เกี่ ยวข้อ งเป็ น ภาษาอั งกฤษได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการเคมี การแปลประกาศรับสมัครงาน และการกรอกใบ
สมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติโดยย่อ และจดหมายสมัครงานเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงานด้านเคมี
4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
4(3-3-6)
Inorganic Chemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
เคมีของธาตุแทรนซิชัน แลนทาไนด์และแอกติไนด์ สารเชิงซ้อนในด้าน
โครงสร้าง การเรียกชื่อไอโซเมอร์ การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อน ทฤษฎีกลุ่ม
และสมมาตรเชิงเคลื่อนที่ พันธะในสารเชิงซ้อน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎี
สนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติทางกายภาพของสารประกอบเชิงซ้อนและ
ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเชิงซ้อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
4(3-3-6)
Organic Chemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
กลไกและสเตอริโอเคมี ของปฏิ กิ ริยาการแทนที่ ด้ วยนิ วคลี โอไฟล์ และ
ปฏิกิริยาการกาจัด ปฏิกิริยาการเติมนิวคลีโอไฟล์ ปฏิกิริยาการเติมอิเล็กโทรไฟล์
การแทนที่อิเล็กโทรไฟล์ในสารอะโรมาติก ปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ การเกิดการ
จัดเรียงใหม่ในโมเลกุล สารอินทรีย์ที่เป็นเฮเทอโรไซคลิก
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
4(3-3-6)
Physical Chemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
อุณ หพลศาสตร์เชิงสถิติ จลนพลศาสตร์เชิงเคมี ปรากฏการณ์ ส่ งผ่ าน
เคมีไฟฟ้า โฟโตเคมี เคมีพื้นผิวและการดูดซับที่ผิว เคมีคอลลอยด์และเคมีของสาร
แขวนลอย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023502 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2
4(3-3-6)
Biochemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
กระบวนการย่อย การดูดซึม เมแทบอลิซึม การควบคุมและการ
ประสานงานร่วมกันของวิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรด
นิวคลีอิกและเกลือแร่
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023604 สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี
3(2-2-5)
Chemical Spectroscopy
สมบั ติ ไฟฟ้ า และแม่ เหล็ ก ของสาร และทฤษฎี ท างสเปกโทรสโกปี ที่
เกี่ยวกับการดูดกลืนแสง และการคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เช่น สเปกตรัม
ของรั ง สี อิ น ฟราเรด อั ล ตราไวโอเลต/วิ สิ เบิ ล สเปกตรั ม รามาน สเปกตรั ม
ไมโครเวฟ การวาวแสงรังสีเอกซ์ นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนสเปกโทรสโกปี
การกระจายการหมุนเชิงแสง และไดโครอิซึมเชิงวงกลม แมสสเปกโทรสโกปี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
2(1-3-2)
Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022611การวิเคราะห์เชิงเคมีด้วยเครื่องมือ1
การแยกการสกัด เทคนิคการวิเคราะห์การสอบเทียบด้วยเครื่องมือ การ
วิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า เทคนิคการวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น
เกษตรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาหาร และอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023621 การวิเคราะห์อาหาร
3(2-2-5)
Food Analysis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
การวิเคราะห์สารอาหารประเภทต่างๆทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์หาสัดส่วนขององค์ประกอบอาหารสาเร็จรูปเพื่อศึกษาสูตรอาหาร
การวิเคราะห์น้าเพื่อประโยชน์ในกระบวนการผลิต
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023751 เคมีสภาวะแวดล้อมและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Environmental Chemistry and Laboratory
การน าความรู้ เคมี ไ ปประยุ ก ต์ เข้ า กั บ ปั ญ หาทางสภาวะแวดล้ อ ม
สารพิ ษ ทางอากาศ และน้ า กั ม มั น ตภาพรั ง สี การเปลี่ ย นแปลงทางสภาวะ
แวดล้อมอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและอื่นๆ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023752 เคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Chemistry
พื้น ฐานเกี่ย วกับกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ขั้นตอนต่างๆของ
อุตสาหกรรมเคมีสมดุล มวล การปฏิบัติการของแต่ล ะหน่วย การเชื่อมต่อการ
ปฏิบั ติการของทุกหน่วย สมดุล พลงงาน กับการไหลและการถ่ายเทความร้อน
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมน้ามันพืช เคมีอุตสาหกรรม
การเกษตร เคมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสี เคมียาง
4023753 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3(3-0-6)
Petroleum Technology and Petrochemistry
กาเนิด องค์ประกอบ และการแยกส่วนต่างๆ ของปิโตรเลยมี แหล่งผลิต
และอนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สาคัญ กระบวนการผลิต และการ
ออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคุณสมบัติและชนิดของตัวดูด
ซั บ บทบาทและการเลื อ กใช้ ตั ว เร่ ง ปฎิ กิ ริ ย าส าหรั บ กระบวนการปิ โ ตรเคมี
การวิ เคราะห์ ท างปิ โ ตรเคมี ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ สมั ย ใหม่ แนวโน้ ม เทคโนโลยี ท าง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการนาสารปิโตรเคมีไปใช้ประโยชน์ต่างๆ
4023754 เคมีอาหารและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Food Chemistry and Laboratory
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติทางเคมีของสารอาหารใน
กระบวนการ รวมทั้งสารเติมแต่งสี กลิ่น รส และสารถนอมอาหาร
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023761 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสาอางและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Chemistry of Cosmetics and Laboratory
องค์ประกอบ การผลิต ประโยชน์และพิษที่เกิดจากเครื่องสาอาง การ
วิเคราะห์เครื่องสาอาง เครื่องสาอางเกี่ยวกับผม เล็บ หน้า ผิว ยาระงับกลิ่นตัว
สบู่ และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023791 เคมีเภสัชและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Pharmaceutical Chemistry and Laboratory
ความว่ อ งไวต่ อ ปฏิ กิ ริ ย าของสารอิ น ทรี ย์ สารประกอบเชิ ง ซ้ อ น
แหล่งกาเนิดยา กระบวนการทางจลนเภสัช การออกฤทธิ์ของยา ชนิดต่างๆ และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาเป็นยา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023792 เคมีสีเขียว
3(3-0-6)
Green Chemistry
ที่มา ความหมาย หลักการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมีที่
เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้ งการประเมินผลกระทบของสารเคมี ตลอดจน
แนวโน้มในอนาคต
4023801 เคมีพอลิเมอร์และปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Chemistry of Polymers and Laboratory
ลักษณะสาคัญ ของพอลิเมอร์สมบัติทางกายภาพ การสั งเคราะห์ พอลิ
เมอร์แบบอนุมูลอิสระ แบบไอออน แบบซีเกลอร์ - แนตตา และแบบควบแน่น
กลไกปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน แบบบัลก์ แบบอิมัลซัน แบบสารละลายและแบบ
แขวนลอย สมบัติและการทดสอบพอลิเมอร์ เคมีเกี่ยวกับพลาสติก และเคมีสิ่งทอ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
1(1-0-2)
Research Methodology in Chemistry
ประเภทการวิจั ย ขั้ น ตอนระเบี ย บการท าวิ จัย ทางเคมี การก าหนด
ปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตั วแปรและการตั้งสมมติฐาน การวางแผน
และการออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงทดลอง การรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล รูปแบบและการเขียนโครงร่างวิจัย รายงานการวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยทาง
เคมี
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4024203 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก
4(3-3-6)
Organometallic Chemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการเกิ ด พั น ธะและโครงสร้างของสารประกอบ
เชิงซ้อนออร์แกโนแทรนซิชัน ปฏิกิริยาแทนที่ ลิ แกนด์ซึ่งโคออร์ดิเนตกับโลหะ
การเติมแบบออกซิเดที ฟ และการกาจัดแบบรีดักทีฟ ปฏิกิริยาการสอดแทรก
ภายในโมเลกุ ล ปฏิ กิริ ย าการแทนที่ แ บบนิ ว คลิ โ อฟิ ลิ ก และอิ เล็ ก โทรฟิ ลิ ก บน
ลิแกนด์ ซึ่งโคออร์ดิเนตอยู่กับโลหะแทรนซิชัน การเร่งในปฏิกิริ ยาแบบเอกพันธ์
ในปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนตัวเร่งในปฏิกิริยาโพลิเมอไรเชชันของพวกโอเลฟิน
และอะเซติเลชันการประยุกต์ของสารประกอบเชิงซ้อนออร์แกโนแทรนซิชันใน
การสังเคราะห์สารอินทรีย์
4024304 เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก
4(3-3-6)
Heterocyclic Chemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
การสั ง เคราะห์ แ ละปฏิ กิ ริ ย าของสารเฮตเทอโรไซคลิ ก ที่ มี อ ะตอม
ออกซิเจน กามะถันและไนโตรเจน การสังเคราะห์สารที่มีวงหลอม เช่น เบนโซฟิวแรน อินโดล ควิโนลีนและไอโซควิโนลีน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024305 การสังเคราะห์สารอินทรีย์
4(3-3-6)
Organic Synthesis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
หลั ก เกณฑ์ แ ละเทคนิ คในการสั งเคราะห์ ส ารอิ น ทรีย์ วิธีการตัด ทอน
โมเลกุลในการออกแบบการสังเคราะห์สารอินทรีย์ การเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน การ
สร้างพันธะระหว่างคาร์บอน-คาร์บอน หมู่ปกป้องในเคมีอินทรีย์ สังเคราะห์ การ
สังเคราะห์แบบอสมมาตร การออกแบบและสังเคราะห์สารอินทรีย์อย่างง่าย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024306 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Natural Products Chemistry and Laboratory
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
ความหมายและการจ าแนกประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ สมบั ติ
ปฏิ กิ ริ ย า การสกั ด แยก การวิ เคราะห์ แ ละการสั ง เคราะห์ ส ารอิ น ทรี ย์ ที่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4024307 พฤกษเคมีและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Phytochemistry and Laboratory
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
โครงสร้าง สมบัติ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ที่ได้จากพืช และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024404 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Thermodynamics
อองซอมเบิ ล แบบบัญ ญั ติ ค่าเฉลี่ ยอองซอมเบิ ลฟั งก์ชันแบ่ งส่ วน สถิติ
แมกซเวลล์ – โบลซมันน์ สถิติเฟร์มี – ดิแรก สถิติโบส - ไอน์สไตน์ พาราดอกซ์
ของกิบส์
4024411 เคมีของคอลลอยด์และปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Colloidal Chemistry and Laboratory
ระบบของคอลลอยด์ สมบัติทางแสงของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของ
คอลลอยด์ การดู ด ซึ ม การดู ด กลื น สมบั ติ ท างไฟ ฟ้ าของคอลลอยด์
การเตรี ย มและการท าให้ ค อลลอยด์ บ ริสุ ท ธิ์ ความอยู่ ตั ว และการรวมตั ว ของ
คอลลอยด์ คอลลอยด์กับสารลดความตึงผิว
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024506 ชีวเคมีวิเคราะห์
4(3-3-6)
Analytical Biochemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
หลั ก การและวิ ธี ก ารที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ส ารชี ว โมเลกุ ล เช่ น วิ ธี โคร
มาโทกราฟี อิเลคโตรโฟลิซิส สเปกโทรโฟโตเมตรี การแยกให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์
จลนศาสตร์ ข องเอนไซม์ การตรวจสอบลั ก ษณะของชี ว โมเลกุ ล ทั้ ง ทางด้ า น
คุณภาพและปริมาณ การประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านี้ ศึกษาและติดตามปฏิกิริยา
ทางชีวเคมีของสารเหล่านั้น
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024612 การวิเคราะห์เชิงเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง
1(0-3-0)
Advanced Instrumental Analytical Chemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022611 และ 4022612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วย
เครื่องมือ 1 และ 2
การวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือชั้นสูง โดยเน้นข้อดีข้อเสียของวิธีวิเคราะห์
แต่ละวิธี และวิธีการออปติไมซ์เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรงและแม่นยา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4024729 การควบคุมการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมี 1(0-3-0)
Controlling and Auditing the Quality of Chemical Products
ระบบและการรั บ รองมาตรฐานอุ ต สาหกรรม เช่ น ISO 9002 ISO
14000 ISO/IEC 17025 ISO 18000 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ฝึกการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการและหน่วยงาน
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ
4024901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
2(180)
Preparation for Professional Experience in Chemistry
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การพั ฒ นา ทั ก ษะ เจตคติ คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมทางด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ
จรรยาบรรณในวิชาชีพเคมี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึก ษากับ
ตัวแทนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4023903 การเตรียมสหกิจเคมี
1(90)
Preparation for Cooperative Education in Chemistry
หลั ก การ กระบวนการ ระเบี ย บข้ อ บั งคั บ และขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาแบบสหกิจ ความรู้พื้นฐานทางเคมีที่จาเป็นสาหรับในการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การเตรียมเอกสารสมัครงาน และเทคนิคในการสมัครงาน
การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานที่
ทางาน จรรยาบรรณและความปลอดภัยในการทางาน
4023902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
5(450 )
Field Experiences in Chemistry
ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ตามโรงงานและแหล่ งประกอบการเคมี ใน
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน และให้มีการ
สัมมนาหลังการฝึก สรุปผลภายหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4024904 สหกิจศึกษาเคมี
6(540)
Cooperative Education in Chemistry
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาภายในหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกทักษะด้านการวิจัย
และงานด้านอื่น ๆ โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลั กสูตรกับ การ
ปฏิบัติงานจริง การจัดทาโครงร่างและดาเนินงานโครงการวิจัย การรายงานผล
การเขียนรายงานโครงงานวิจัย การนาเสนอโครงงานวิจัยแบบปากเปล่าพร้อมทั้ง
จัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
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วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
4021112 มาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางเคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Standard and Safety in Industrial Chemistry Operations
อันตรายจากสารเคมีสัญลักษณ์ สารที่เป็นอันตราย สารไวไฟ สาร
ระเบิดได้ สารกัมมันตรังสี และสารกัดกร่อน การจัดสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่ ว นบุ ค คล การจั ด เก็ บ สารเคมี อั น ตราย การจั ด การของเสี ย อั น ตราย ความ
ปลอดภัยสาหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ
การควบคุมและป้ องกันอัคคีภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภั ย และ
ศึก ษากรณี ต่ างๆหลั ก การเบื้ องต้ น ของมาตรฐาน ISO หลั กเกณฑ์ ข้ อก าหนด
ทางด้ า นการจั ด การท าเอกสาร ขอบเขต การตรวจสอบ การวิ เคราะห์ ต าม
มาตรฐาน ISO ปฏิบัติการ การแก้ไข และการตรวจติดตามซ้า เช่น มาตรฐาน ISO
9000 มาตรฐาน ISO 14000 มาตรฐาน ISO 18001 มาตรฐาน ISO 17025 และ
มาตรฐานอื่นๆ
4022202 เคมีอนินทรีย์ทางเคมีอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Inorganic Chemistry for Industrial Chemistry and Laboratory
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน การเกิดและสมบัติของสารประกอบเชิง
ไอออน และสมบั ติ ท างเคมี ร วมถึ งกลไกปฏิ กิ ริ ย าและสมบั ติ ตั ว เร่ง ปฏิ กิ ริย า
ทฤษฎีสนามสมบัติและสารประกอบของธาตุรีพรีเซนเททีฟ โลหะ โลหะผสม สาร
กึ่งตัวนา เคมีอนินทรีย์ทางอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022403 เคมีเชิงฟิสิกส์ทางเคมีอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Physical Chemistry for Industrial Chemistry and Laboratory
โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล สเปกโทรสโกปี เคมีพื้นผิว
เคมีคอลลอยด์ การดูด ซับ อุณ หพลศาสตร์ และการประยุกต์ ใน
อุตสาหกรรม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023142 ภาษาอังกฤษสาหรับเคมีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
English for Industrial Chemistry and Laboratory
การบู รณ าการทั กษ ะการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ส าห รั บ เคมี
อุตสาหกรรม
การเขียนรายงาน การทดลองโดยใช้เอกสารอ้างอิง การนาเสนอผลงาน
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4023701 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Instrument and Measurement
อุปกรณ์สาหรับการวัดมิติและเลขนัยสาคัญ หลักการและปฏิบัติการ
เกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องมือทางอุตสาหกรรม การสอบเทียบและการทวน
สอบ การทางานของหม้อไอน้า คอมเพรสเซอร์เครื่องสูบ วาล์ว อุปกรณ์วัดความ
ดัน อุณหภูมิระดับ และอัตรา การไหล
4023702 อุตสาหกรรมการผลิตและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Processing Industry and Laboratory
ปัจจัยการผลิต ความหมายและปัจจัยการผลิตสินค้า กระบวนการ
ในอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023703

การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Environment Management in Industrial Plant
หลักการและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยใช้เทคโนโลยีทางเคมี องค์ประกอบของการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

4023704

หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสาหรับเคมีอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Unit Operation for Industrial Chemistry and Laboratory
หลักการและกระบวนการสาหรับกลศาสตร์ของไหล การลดขนาด
อนุภาค การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง การตกผลึก การดูดซึม การดูดซับ และ
การกรอง การสกัด การกลั่น การระเหย การทาแห้ง การเกิดปฏิกิริยาเคมีใน
ปฏิกรณ์แบบกะแบบกึ่งกะ และแบบต่อเนื่อง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4023727 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
มาตรฐานงานเขียนแบบ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพฉาย
การเขียนภาพตัด และ การกาหนดขนาด การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการเขียนแบบ
4024922

ความเป็นผู้ประกอบการสาหรับนักเคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Entrepreneurship for Industrial Chemists
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุม
คุณภาพการออมและการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและ
การวางแผนทางการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบ
แผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร
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และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ
สาหรับนักเคมีอุตสาหกรรม
4023705

เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเคมี
Selected Topics in Industrial Chemistry
เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอุตสาหกรรมที่กาลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

4023706

เทคโนโลยีการเคลือบพื้นผิวและการวิเคราะห์คุณลักษณะ
3(3-0-6)
Surface Coating Technology and Characterization
สมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของสารเคลือบ สารยึด ตัวทาละลาย
และสารเติมแต่งที่ใช้ในการเคลือบ การปรับแต่งพื้นผิว และเทคโนโลยีการเคลือบผิว
แบบต่างๆ การเคลือบด้วยไอทางกายภาพ การเคลือบด้วยไอทางเคมี การเคลือบ
โดยใช้ ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า เทคนิคการพ่นเคลือบด้วยความร้อน หลักการเคลือบผิว
แบบต่างๆ การเลือกเทคนิคที่จะใช้ในการเคลือบ การทาความสะอาดและเตรียมพื้นผิว
ระบบการเคลือบและหน้าที่ของตัวแปรต่างๆในการเคลือบ การทดสอบประสิทธิภาพ
ของ ผิวเคลือบ การวิเคราะห์พื้นผิวด้วยเทคนิคต่างๆ
การประยุกต์สารอินทรีย์เชิงอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Organic Application
เทคนิคการสังเคราะห์สารอินทรีย์ การออกแบบการสังเคราะห์
ความว่องไวของ สารอินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม สารกาจัดศัตรูพืช สีย้อม
ยารักษาโรค น้ามันหอมระเหย และสารลดแรงตึงผิว เพื่อประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ

4023707

3(3-0-6)

4023708

สเปกโทรสโกปีและการพิสูจน์เอกลักษณ์
3(3-0-6)
Spectroscopy and Identification
การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเพื่อหาสูตรโครงสร้างของ
สารอินทรีย์ด้วย เทคนิคอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทร
สโกปีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรสโกปี
สาหรับการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเคมี

4023709

อุตสาหกรรมสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Product Industry
การแบ่งชนิด เทคนิคการแยก การวิเคราะห์เอกลักษณ์
สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสารด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น อาหารเสริม สารเติมแต่งอาหาร
ยาแผนโบราณ สมุนไพร และ เครื่องสาอาง
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4023710

เคมีและอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
3(3-0-6)
Chemistry and Cosmetic Industry
องค์ประกอบ การผลิต ประโยชน์และพิษที่เกิดจาก
เครื่องสาอาง การวิเคราะห์เครื่องสาอาง เครื่องสาอางเกี่ยวกับผม เล็บ
หน้า ผิว ยาระงับกลิ่นตัว สบู่ และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

4023711

การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Quality Control and Quality Assurance in Industry
พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การบริหารคุณภาพ เครื่องมือ
ในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ
การปรับปรุงคุณภาพด้วยแผนภูมิ คุณภาพ การชักตัวอย่าง หลักของการประกัน
คุณภาพ ส่วนประกอบที่สาคัญในการ ประกันคุณภาพ วิธีในการประกันคุณภาพ
ในอุตสาหกรรม

4023712

การพิสูจน์เอกลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Characterization of product quality
หลักการทางานและการพิสูจน์เอกลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์
สาหรับอุตสาหกรรมเคมี สารซักล้าง สีและสารเคลือบ เยื่อและกระดาษ สิ่งทอ
อาหาร เวชภัณฑ์เครื่องสาอาง การเกษตรเพื่อ ชุมชน

4023713

การบาบัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Waste Treatment
ศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาและแหล่งที่มาของของเสียและมลพิษ
ชลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ น้าเสีย วิธีบาบัดของเสีย การขนถ่ายและจัดเก็บของ
เสีย ก๊าซชีวภาพจากของเสีย ขยะมูลฝอย วิธีการกาจัด กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน
การกาจัด การจัดการของเสีย การสร้างจิตสานึกที่ดี และการควบคุมปริมาณ
ของเสีย

4023714 การจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management
การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
การจัดการ สิ่งแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ การจัดการการขนส่ง
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิต
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4023715 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
3(3-0-6)
Fuel Cell Technology
อุณหพลศาสตร์ของเซลล์เชื้อเพลิง จลนศาสตร์ของเคมีไฟฟ้า
สาหรับปฏิกิริยาใน เซลล์เชื้อเพลิง การขนส่งประจุและมวลของเซลล์เชื้อเพลิง
การเร่งปฏิกิริยาทางไฟฟ้า การศึกษาหาอัตลักษณ์ของเซลล์เชื้อเพลิง
ชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง องค์ประกอบของ เซลล์เชื้อเพลิงและผลกระทบ
ขององค์ประกอบที่มตี ่อประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง การผลิตเชื้อเพลิง
และการกักเก็บ การนาเซลล์เชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์
4023716 ระบบท่อและการออกแบบในระบบบาบัดน้าเสีย
3(3-0-6)
Piping System and Design in Wastewater Treatment System
ชนิดมาตรฐาน รหัสและข้อกาหนดของท่อ ข้อต่อและวาล์ว
ชนิดของเครื่องสูบ ท่อในระบบบาบัดน้าเสีย แผนผังกระบวนการบาบัดน้าเสีย
สมบัติของของไหลและ สมการพื้นฐาน กลศาสตร์ของไหล การไหลของน้าเสีย
ในท่อ การวัดของไหลในท่อ การออกแบบระบบท่อและเครื่องสูบน้าใน
การบาบัดน้าเสีย
4023717 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางพลังงานของกระบวนการ
2(2-0-4)
Exegetic Analysis of Processes
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางพลังงานของส่วนประกอบสาหรับ
ระบบเดียว ปฏิกรณ์เคมี ห้องเผาไหม้เครื่องมือแลกเปลี่ยนความร้อน
และกระบวนการอย่างง่ายสาหรับกระบวนการเผาไหม้ แก๊สซิฟิเคชั่น
4023718 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Gas Processing
ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง องค์ประกอบและประเภท
ของปิโตรเลียม หินต้นกาเนิดและแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม การสารวจ
และแหล่งปิโตรเลียม ผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการสารวจ
และการผลิตปิโตรเลียม การแยกก๊าซธรรมชาติ การกลั่นน้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์
จากก๊าซธรรมชาติและจากการกลั่นน้ามันดิบ และการใช้ประโยชน์ ผลกระทบ
จากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและแนวทางแก้ไข สถานการณ์
พลังงานของโลกและของประเทศไทย การใช้พลังงานด้านการคมนาคมของ
ประเทศไทย การกาหนดราคาน้ามันเชื้อเพลิง ผลกระทบและแนวทางการ
แก้ไข ผลจากการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นาความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม
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4023719 กระบวนการวิศวกรรมปิโตรเคมี
3(3-0-6)
Petrochemical Engineering Process
กระบวนการแยกปิโตรเลียมและการทาให้บริสุทธิ์ กระบวนการ
แปรรูปและกระบวนการขั้นต่อเนื่องของปิโตรเลียม กระบวนการแครกกิง กระบวน
การรีฟอร์มมิง กระบวนการโค้กกิง กระบวนการแอลคีเลชัน กระบวนการไอโซเมอ
ไรเซชัน กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
4023720 ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Catalysts
ชนิด โครงสร้าง สมบัติเฉพาะ และเทคโนโลยีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา
เอกพันธุ์ และวิวิธพันธุ์ประสิทธิภ าพและการใช้ประโยชน์ของตัวเร่งปฏิกิริยาสาหรับ
อุตสาหกรรม
4023721 การกลั่นปิโตรเลียม
3(3-0-6)
Petroleum Distillation
ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม การสารวจ การขุดเจาะ การขนส่ง
การกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม กระบวนการปรับปรุงและ
ทดสอบคุณภาพปิโตรเลียม
4023722 อุตสาหกรรมน้าตาล
3(2-2-5)
Sugar industry
ความสาคัญของอุตสาหกรรมน้าตาล พืชที่ให้น้าตาล
บทบาทของน้าตาลที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหารชนิดอื่นๆ เทคนิคและกรรมวิธี
ในการผลิตน้าตาลในแบบอุตสาหกรรม สารเคมีและการฟอกสี การวัดคุณภาพ
ของน้าตาล การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา และผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมน้าตาล โดยปฏิบัติการตามทฤษฎี
4023723 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Beverage industry
ความสาคัญของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กระบวนการผลิต
เครื่องดื่มต่างๆ ทั้งประเภทอัดลมและไม่อัดลม เครื่องดื่มประเภทที่มีและไม่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม อาหารเหลวอื่นๆ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โดยปฏิบัติการตามทฤษฎี
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4023724 อุตสาหกรรมการหมัก
3(2-2-5)
Fermentation industry
ความสาคัญของอุตสาหกรรมการหมัก ประเภทของการหมัก
ปัจจัยที่ควบคุมการหมัก จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมัก บทบาทของ
จุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก การคัดเลือกจุลินทรีย์ในการหมัก ระบบ
การหมักและอุปกรณ์ การหมักอาหารประเภทต่างๆ การขยายขนาดสาหรับ
การหมัก การแยกและการทาให้อาหารหมักบริสุทธิ์ ความปลอดภัยของอาหาร
หมัก โดยปฏิบัติการตามทฤษฎี
4023725 อุตสาหกรรมแป้ง
3(2-2-5)
Starch industry
ความสาคัญของอุตสาหกรรมแป้ง โครงสร้างองค์ประกอบ
ทางกายภาพและเคมีของแป้ง การผลิตแป้งจากวัตถุดิบต่างๆ เทคนิค
การวิเคราะห์คุณสมบัติและคุณภาพของแป้ง การผลิตแป้งดัดแปร
และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ การใช้ประโยชน์จาก
ผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตแป้ง โดยปฏิบัติการตามทฤษฎี
4023726 การออกแบบและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-2-5)
Food Industry Plant and Design
การออกแบบโรงงาน การเลือกที่ตั้ง การประมาณกาลัง
การผลิตและความต้องการวัตถุดิบ การเลือกอุปกรณ์การผลิต
การวางผังกระบวนการผลิตและโรงงานตามหลักสุขาภิบาล
การจัดตารางการผลิต การจัดองค์กรและอัตรากาลัง การคานวณ
ต้นทุน และจุดคุ้มทุน การจัดการโรงงานอาหาร ข้อบังคับเกี่ยวกับ
สุขอนามัย แรงงาน การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
4023802 เทคโนโลยียาง
3(2-2-5)
Latex Technology
ชนิด โครงสร้าง สมบัติทางเคมี และกายภาพของ
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ความเสถียรของน้ายางและอิมัลชัน
สารเคมีสาหรับน้ายาง การออกสูตรและการผสม การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
จากยางแห้งและน้ายาง ศึกษาวิธีการกรีดยาง และการดูแลรักษาสวนยาง
และการฝึกปฏิบัติ
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4023803 เคมีพอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบ
3(2-2-5)
Polymer Chemistry and Composite Materials
ประเภทและการเรียกชื่อของพอลิเมอร์การสังเคราะห์
พอลิเมอร์พันธะและสเตอริโอ ของพอลิเมอร์ความเป็นผลึก มวลโมเลกุล
ของพอลิเมอร์การละลายของพอลิเมอร์และสมบัติด้าน ความร้อนของพอลิเมอร์
พอลิเมอร์เชิงประกอบเบื้องต้นและสมบัติต่างๆ และการฝึกปฏิบัติ
4024908 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม
2(180)
Preparation of Field Experiences in Industrial Chemistry
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาทักษะ เจตคติ คุณลักษณะที่เหมาะสม
ทางด้านบุคลิกภาพ จรรยาบรรณในวิชาชีพเคมี
4023905

การเตรียมสหกิจศึกษาเคมีอุตสาหกรรม
1(90)
Preparation of Field Experiences in Industrial Chemistry
หลักการ กระบวนการ ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสหกิจ ความรู้พื้นฐานทางเคมีอุตสาหกรรม
ที่จาเป็นสาหรับในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเตรียมเอกสาร
สมัครงานและเทคนิคในการสมัครงาน การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร

และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานที่ทางาน จรรยาบรรณและ
ความปลอดภัยในการทางาน
4024909 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม
5(450)
Field Experiences in Industrial Chemistry
การปฐมนิเทศการฝึกงาน ปฏิบัติงานในสถานที่
ที่เกี่ยวข้องกับเคมีอุตสาหกรรม การนาเสนอและการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
4024910

สหกิจศึกษาเคมีอุตสาหกรรม
6(540)
Cooperative Education in Industrial Chemistry
การทาโครงการวิจัยในโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้การกากับและดูแล
โดยผู้ชานาญการประจาสถานประกอบการและ อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ การเขียนรายงานความก้าวหน้าและนาเสนอต่อภาควิชา
การจัดทาโครงร่างและดาเนินงานโครงการวิจัย การรายงาน
ผลการเขียนรายงานโครงงานวิจัย การนาเสนอโครงงานวิจัย
แบบปากเปล่าพร้อมทั้งจัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
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วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-25)
Environmental Science Foundation
ขอบเขตของสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบและบทบาท
ของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ สมดุลในธรรมชาติ
ระบบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
โลกภูมิภาคและท้องถิ่น ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่กาลังประสบอยู่ในสภาวะ
ปัจจุบันกับการแก้ไขปัญหาและป้องกัน พลังงานทางเลือกและความยั่งยืน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4061103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Ecology
ความรู้ พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยา ดิ น น้ า จุ ลิ น ทรี ย์ ป่ า ไม้
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศแต่ละระบบ บทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ระบบนิ เวศแต่ ล ะระบบกั บ
สิ่ งแวดล้ อ ม พลั งงาน ปั จ จั ย จ ากั ด วั ฏ จั ก รของสาร ประชากร ชุ ม ชน การ
เปลี่ ย นแปลงแทนที่ การกระจายมลพิ ษ การจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม ผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การใช้ความรู้
ทางนิเวศวิทยาในป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062202 การสารวจสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพ
3(2-2-5)
Environmental Survey and Quality Analysis
การใช้แผนที่ การใช้เครื่องมือการสารวจ การวางแผนการ
สารวจด้านสิ่งแวดล้อม การเก็บตัวอย่างและรักษาตัวอย่าง หลักการวิเคราะห์และ
การใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062203 มลพิษทางน้า
3(2-2-5)
Water Pollution
วัฏ จั ก รของน้ า สมบั ติ ข องน้ า แหล่ งน้ าในโลก สารพิ ษ ในน้ า
ผลกระทบที่เกิดจากสารมลพิษ หลักการจัดการมลพิษทางน้า การวิเคราะห์ระบบ
มลพิษทางน้า การบารุงรักษาแหล่งน้า ดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้า การคาดประมาณ
ปริ มาณมลพิ ษ จากแหล่ งกาเนิ ด การประเมิน ผลกระทบจากมลพิ ษ ทางน้ าต่ อ
สิ่งแวดล้อม วิธีการและมาตรการการควบคุมมลพิษทางน้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมคุณภาพในแหล่งน้าและการใช้น้าในสถานประกอบการ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4062204 มลพิษทางอากาศและเสียง
3(2-2-5)
Air and Noise Pollution
แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสี ยง ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ สารมลพิษที่เป็นแก๊สและอนุภาค การวัดและการเก็บ
ตัวอย่างสารมลพิษในอากาศ การสารวจแหล่งมลภาวะ วิธีควบคุมมลพิษทาง
อากาศและมลพิ ษ ทางเสี ยง มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ กฎหมายการควบคุ ม
คุ ณ ภาพอากาศ เทคโนโลยี ก ารควบคุ ม สารมลพิ ษ ทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062303 กฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management System
ศึ ก ษาความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฏหมายและมาตรฐาน
สิ่งแวดล้ อม ข้อกาหนดมาตรฐานและการตั้งกฎเกณฑ์ ตัวบ่ งชี้และตัวดัชนีวัด
ระบบข้อมูล องค์กร ข้อบังคับและประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ของการควบคุมทาง
สิ่งแวดล้อม EMS และ ISO การติดตามผล การป้องกันมลพิษ การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา
4063201 การจัดการขยะมูลฝอยและกากชองเสียอันตราย
3(2-2-5)
Solids and Hazardous Waste Management
กระบวนการการเกิดขยะ ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ผลกระทบขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายในการควบคุมปริมาณและการ
กาจัด ระบบการขนถ่าย วิวัฒนาการการกาจัด การรวบรวมและกระบวนการเก็บ
การสารวจและวิเคราะห์ วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการกาจัดขยะของ
ประเทศไทย เทคโนโลยีการออกแบบที่ฝังกลบขยะอย่างง่าย การนาขยะมูลฝอย
ไปใช้ประโยชน์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
3(2-24063202 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
5)Environmental Geographic Information System
ความรู้เกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศเบื้ องต้น ความรู้
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะและโครงสร้าง ข้อมูล ระบบการนาเข้า
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผล หลักการจัดการระบบฐานข้อมูลด้านกายภาพ
การกาหนดและระบุตาแหน่งบนพื้นโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานด้านสิ่งแวดล้อม
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4063204 เทคโนโลยีการจัดการน้าเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Technology
แหล่งและสมบัติของน้าเสีย นิเวศวิทยาน้าเสีย มลภาวะทางน้า
และมาตรฐานน้าทิ้ง หลักการและกระบวนการบาบัดน้าเสีย การบาบัดน้าเสียทาง
กายภาพ เคมี ชีววิทยา ระบบบาบัดน้าเสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนและแบบ
ไม่ใช้ออกซิเจน การบาบัดและกาจัดตะกอน ปัญหาของระบบบาบัดน้าเสีย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063207

ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
English For Environmental Sciences
การอ่านบทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้ อม และฝึ กให้ เขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษ

4063306 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-2-5)
Biodiversity Conservation
ความหมาย ความสาคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ชนิดของความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การทาลายถิ่นที่อยู่ ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เทคนิคการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต่างๆ การประเมินคุณค่า
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กฎหมาย และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062307 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ
3(2-2-5)
Climate Change and Disaster management
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเสี่ยงภัยพิบัติจากสภาพ
ภูมิอากาศ การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ ได้แก่ ระดับความอันตราย
ความอ่อนไหวต่อพื้นที่และสังคม และความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติ การ
ลดความเสี่ยงภัย เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับการลดความเสี่ย งภัย
พิบัติจากภูมิอากาศ การวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ หลักการและ
แนวคิ ด การจั ด การเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น การฟื้ น ฟู แ ละเยี ย วยาหลั งเกิ ด ภั ย พิ บั ติ
แนวคิดและทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงทางการคลังจากภัยพิบัติ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4063319 เทคโนโลยีการฟื้นฟูมลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental pollution remediation technology
ความหมายและหลั ก การของเทคโนโลยี ฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม
ประเภท ลักษณะ ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ การเปลี่ยนรูปของสารที่ปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของสารชนิดต่างๆ ใน
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีฟื้นฟูและเทคโนโลยีในการบาบัด
มลพิ ษในสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีว ภาพ ปัจจัยที่มีผ ลต่อ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้เทคโนโลยีฟื้นฟูที่
เหมาะสมกับมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Environmental Impact Assessment
สิ่ ง แวดล้ อ มและการเปลี่ ย นแปลง ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
โครงการและลั กษณะโครงการ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ย วข้ อง หลั กการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
แนวทางการจั ดท ารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม การก าหนด
มาตรการป้ องกัน และแก้ไข กรณี ศึกษาด้านผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นหรือตัวอย่างโครงการพัฒนาที่มีปัญหาระดับชาติ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4061301 โลกศาสตร์สภาวะแวดล้อม
3(2-25)
Environmental Earth Science
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโลก การวิวัฒนาการของโลก
โครงสร้าง ของโลก คุณสมบัติทางกายภาพของหิน หลักการและเทคนิคในการ
สารวจโครงสร้างภายในของโลกและส่วนประกอบของโลก ธรณีวิทยากายภาพ
หินและแร่ วัฏจักร และขบวนการพุพังทลาย ประวัติความเป็นมาของชีวิต
รวมถึงองค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
กับพื้นโลก มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใช้แผนที่พยากรณ์อากาศ ปรากฎการณ์
ต่างๆในธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4061302 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Microbiology
ศึกษาพื้นฐานและเทคนิคด้านจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์
ในสิ่งแวดล้อม บทบาทและความสาคัญของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับ
สภาวะแวดล้อมต่างๆ ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์กับการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขและการควบคุมจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
บทบาทของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062301 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Energy and Environment
พลังงาน ต้นกาเนิด แหล่งพลังงาน การถ่ายทอดพลังงาน ใน
ระบบนิเวศความสาคัญของพลังงานต่อระบบสิ่งแวดล้อม พลังงานกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์และวิกฤตการณ์ พลังงานของโลกและประเทศ
ไทย ผลกระทบของการใช้ พ ลั ง งานต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน นโยบายพลังงานและพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062302 นิเวศวิทยาเขตร้อน
3(2-2-5)
Tropical Ecology
ศึกษาระบบนิเวศของบริเวณเขตร้อน โครงสร้าง หน้าที่และ
ความสาคัญของระบบนิเวศเขตร้อน ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีต่อการ
ปรับตัวของพืชและสัตว์ ทั้งบนบกและในน้า ความหลากหลายทางชีวภาพของ
บริเวณเขตร้อนในประเทศไทย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062105 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Economics
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ บทบาทของ
เศรษฐศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
กับระบบเศรษฐกิจ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความเหมาะสม ด้านเศรษฐศาสตร์ในโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
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4062305 การวางแผนและการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3(2-2-5)
Land Use Planning and Land Use Management
ความหมาย ความส าคัญ และหลั กการการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
สภาพการใช้ที่ดินในประเทศไทย การสารวจลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหา
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินปัจจัยและข้อจากัดของการใช้ประโยชน์ที่ดินทางป่าไม้
การเกษตร ชุมชน และอุตสาหกรรม ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ หลักการ
จาแนกสมรรถนะและศักยภาพของการใช้ประโยชน์ ที่ดิน การวางแผนและการ
จัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี
4063203 หลักการจัดการลุ่มน้า
3(2-2-5)
Principles of Watershed Management
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบนิ เวศ สิ่ ง แวดล้ อ มและลุ่ ม น้ า
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องระบบลุ่ ม น้ า ลั ก ษณ ะทางกายภาพของลุ่ ม น้ า
อุตุนิยมวิทยาของลุ่มน้า การควบคุมปริมาณ คุณภาพและระยะเวลาการไหลของ
น้า ปริมาณความชื้นและการคายระเหยของน้า การควบคุมและป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดิน อัตราการซึมน้าผ่านผิวดิน การจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้า อุทกภัย
ความแห้งแล้ง มลพิษในลุ่มน้า การสารวจและวิเคราะห์ลุ่มน้า วางแผนและการ
จัดการลุ่มน้า การพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมของพื้นที่ลุ่มน้า การจัดการลุ่มน้าแบบ
ผสมผสาน การสร้างแบบจาลองระบบลุ่มน้า
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี
4063205 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Natural Resources and Environmental Management
Conservation
ความหมาย ประเภท ความสาคัญ องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น สถานการณ์ และ สถานภ าพของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ วิ ก ฤตการณ์ สิ่ งแวดล้ อ มท้ อ งถิ่ น การศึ ก ษาส ารวจและ
วิเคราะห์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ท้ องถิ่ น การประเมิ น สถานภาพและผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ ม การจั ด ใช้ ป ระโยชน์ การจั ด การอนุ รั ก ษ์ แ ละการจั ด การพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4063301 ลุ่มน้าปิงศึกษา
3(2-2-5)
Ping Watershed Study
การก าหนดขอบเขตลุ่ มน้ า การแบ่ งพื้ น ที่ ลุ่ มน้ าปิ งการศึ กษา
ทรั พ ยากรลุ่ ม น้ าด้ ว ยกายภาพ ชี ว ภาพ เศรษฐสั งคม ของลุ่ ม น้ าสาขา การใช้
ทรัพยากรลุ่มน้าสาขา ปัญหาการใช้ทรัพยากร แนวทางการพัฒนาลุ่มน้า การมี
ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานราชการ เอกชน และภาคประชาชนในการจั ด การ
ทรัพยากรลุ่มน้า การจัดการลุ่มน้าปิงอย่างยั่งยืน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063308 มลพิษทางดิน
Soil Pollution

3(2-2-5)

ความส าคั ญ การก าเนิ ด โครงสร้ า งของดิ น คุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย ความหมายมลพิษทางดิน
สาเหตุ แ ละปั ญ หาที่ ท าให้ เกิ ด มลพิ ษ ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อ ม การป้ อ งกั น
ควบคุมและการแก้ไขมลพิษทางดิน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063309 มลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Pollution
ศึกษาความหมายของมลพิษ ชนิดของมลพิษ แหล่งกาเนิดและ
สาเหตุของการเกิดมลพิษ การเคลื่อนที่ของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมสถานการณ์
มลพิ ษ ในสิ่ งแวดล้ อม วิธีการควบคุ มและลดมลพิ ษ ในสิ่ งแวดล้ อ ม ของมลพิ ษ
อากาศ ดิน น้า ขยะและของเสียอันตราย เสียง นโยบายในการป้องกั นและการ
แก้ไข
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
3(2-2-5)
4063310 สารพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Pollutants and Environmental Impact
ประเภทของสารพิษ วัตถุมีพิษทางการเกษตร สารพิษจากการ
อุตสาหกรรม สารพิษจากสาธารณสุขและการแพทย์ ผลกระทบของสารพิษต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การประเมิ น ความรุ น แรงของสารจากแหล่ ง ต่ า งๆ การติ ด ตาม
ตรวจสอบสารพิษ การป้องกันและควบคุม ฝึกปฏิบัติการศึกษาผลกระทบจากมล
สารในประชากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4063311 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Environmental Toxicology and Laboratory
สารพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้ อ ม การจ าแนก ประเภทของสารพิ ษ ใน
สิ่งแวดล้อม กลไกความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของ
สารพิ ษในสิ่ งแวดล้ อม ผลกระทบของสารพิ ษต่อระบบของร่างกาย การตรวจ
วิเคราะห์ การประเมินผล และการควบคุมความเป็นพิษของสาร
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063312 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Pollution Control Technology
การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีในการควบคุมบาบัดและกาจัดมลพิษแต่ละประเภท การควบคุมมลพิษ
สิ่ ง แวดล้ อ มในประเทศ ไทย ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การพั ฒ นา
กระบวนการผลิตเพื่อควบคุมและลดขนาดมลพิษ การศึกษาดูงาน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063314 พื้นฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Fundamentals of Environmental
เทคนิคเชิงระบบของของเสียในแหล่งงาน การประเมินระบบ
ของเสี ย ระบบโครงสร้าง ประเมินประสิ ท ธิภ าพของระบบในการจัดการ การ
ประเมินงบประมาณ การออกแบบเบื้องต้น การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063316 การอนุรักษ์ดินและน้า
3(3-0-6)
Soil and Water Conservation
ทรัพยากรดิน ความหมายและประวัติการพังทลายของปัจจัย
ก่อให้เกิดการพังทลายของดิน ทรัพยากรน้า และวัฏจักรของน้า สภาวการณ์การ
เกิดการพังทลายของดิน สมการการสูญเสียดินสากล การปลูกพืชเพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน การจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม การอนุรักษ์น้า
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4063317 ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ
3(2-2-5)
Forest Resources and Management
ความหมาย ประเภท โครงสร้างและขนาดของป่ าไม้ ความรู้
พื้ น ฐานด้ า นทรั พ ยากรป่ า ไม้ วั ฏ จั ก รสิ่ ง แวดล้ อ มของป่ า ไม้ ต ามฤดู ก าล
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าไม้ ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจาย
ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ป่าไม้ การแพร่กระจาย การงอกและการเจริญเติบโต ป่าไม้
และความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม บทบาทของป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การสารวจ และการประเมินปริมาณเนื้อไม้การแพร่กระจาย การ
งอกและการเจริญเติบโต ป่าไม้และความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม บทบาทของ
ป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสารวจ และการประเมินปริมาณ
เนื้อไม้ ความเพิ่มพูนรายปีและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ผลกระทบของการ
สูญเสียป่าไม้ การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม นโยบายเเละการวางแผนในการจัดการป่า
ไม้ แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063318 ทรัพยากรน้าและการจัดการ
3(2-2-5)
Water Resources and Management
ชนิ ด และการกระจายของแหล่ ง น้ าธรรมชาติ ปริ ม าณเละ
คุณภาพแหล่งน้าการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าธรรมชาติและ เเหล่งน้าที่มนุษย์
สร้างขึ้น ระบบประปา สภาพปัญ หาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ การปรับปรุง
คุณภาพน้า การวางแผนป้องกันน้าท่วมและปัญหาความแห้งแล้ง การสารวจและ
วางแผนพัฒนาแหล่งน้าเพื่อจุดมุ่งหมายต่าง ๆ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063320 เทคโนโลยีสะอาด
3(2-2-5)
Clean Technology
นิ ย ามและหลั ก การของเทคโนโลยี ส ะอาด การลดมลพิ ษ ที่
แหล่งกาเนิด การสารวจหาแนวทางในการป้องกันมลพิษ การลดปริมาณของเสีย
ให้น้อยที่สุดและการนาของเสียที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ในการผลิตพลังงานจากของเสีย อีโคดีไซน์ หลักการของการประเมิน
ตลอดวงจรชีวิต และกรณีศึกษาความยั่งยืน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4064203 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health Approach and Environmental Safety
ความหมายและความสาคัญของอาชีวอนามัย โรคและอุบัติภัย
ที่เกิดจากการประกอบอาชี พ หลักทั่วไปในการควบคุมและการป้องกันโรค การ
สุ ขาภิ บ าลความปลอดภั ยด้ านสิ่ งแวดล้ อมในโรงงานอุ ตสาหกรรม หน่ ว ยงาน
ราชการ องค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064301 วิศวกรรมบาบัดน้าเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Engineering
ปริมาณและลักษณะของน้าเสีย มาตรฐานน้าทิ้ง สมดุลมวลสาร
แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ระบบฟิลม์ตรึง ระบบบ่อบาบัด พื้นที่ชุ่มน้า ระบบบาบัดและ
กาจัดสลัดจ์ ระบบกาจัดธาตุอาหาร การออกซิไดส์และการตกผลึกทางเคมี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064302 วิศวกรรมการกาจัดขยะ
3(2-2-5)
Solid Waste Management Engineering
ปริมาณ และลักษณะทางกายภาพ เคมีของขยะชุมชน วิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบขยะ การลดปริมาณขยะด้วยการคั ดแยกและนากลับไปใช้
ใหม่ การเก็บรวบรวมขยะ การออกแบบเส้นทางการเก็บและขนถ่ายขยะ การ
กาจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ เผา หมักทาปุ๋ย การบาบัดน้าชะขยะ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064303 การสารวจสิ่งแวดล้อมระยะไกล
3(2-2-5)
Environment Remote Sensing
การส ารวจข้ อ มู ล ระยะไกลด้ ว ยดาวเที ย ม การตรวจสอบ
สภาวการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มจากระยะไกล ระบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากอวกาศ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบันทึกข้อมูลกับปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศและบน
ผืน โลก การจัดเก็บและการแปลความข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4064304 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร 3(2-2-5)
The application of GIS for natural resource management
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ส า ร ส น เท ศ ภู มิ ศ า ส ต ร์ เพื่ อ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การวางแผนการใช้ ที่ ดิ น การเฝ้ า ระวั ง การ
คาดการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่างและบทปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้
การสารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064305 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
3(2-2-5)
Urban Environmental Management
ระบบการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ระบบ สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ในระดับชุมชน และเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความเป็นพล
วัตรและการเปลี่ยนแปลงของเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง การพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยื น ผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงที่มีผ ลต่อระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
เมือง กระบวนการวางแผนและระบบจัดการสิ่ง แวดล้อมเมือง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน แนวคิดและมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
3(2-2-5)
4064306 แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Modeling
นิ ย ามความหมายและประเภทของแบบจ าลอง ระบบ
สิ่ งแวดล้ อ ม กลไกที่ ค วบคุ ม พลวัต ของสิ่ งแวดล้ อ ม อุ ท กพลศาสตร์ การสร้ าง
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ การสร้ า งแบบจ าลองการเคลื่ อ นที่ ข องสาร
แบบจ าลองส าหรั บ การศึ ก ษาทรั พ ยากรน้ า แบบจ าลองส าหรั บ การศึ ก ษา
ทรั พยากรดิน วิธีการทางคณิ ตศาสตร์เพื่อใช้ในการหาคาตอบ วิธีการประเมิน
ความถู ก ต้ อ งและความแม่ น ย าของแบบจ าลอง แบบจ าลองการคาดการ
สิ่งแวดล้อมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
4064307 ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Corporate Social and Environmental Responsibility
องค์ ก ารธุ ร กิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจ ที่เกิด ขึ้น กับ สั งคม ลู กค้า พนักงาน ผู้ ถือหุ้ น สาธารณชน และ
สิ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพ
ของการผลิตและผลกาไร การประกอบธุรกิจแบบยั่งยืน แนวคิดทฤษฎี บทบาท
ความสาคัญที่ได้รับจากการดาเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และศึกษากรณีศึกษา
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4064401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2(180)
Preparation for Professional Experience Practice in
Environmental Science
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเน้ น การฝึ ก ทัก ษะขั้น พื้ นฐานและระดับ สู งภาคปฏิ บั ติในงานและกิ จกรรม
สาหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4064402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5(450)
Professional Experience Practice in Environmental Science
การฝึกปฏิบัติงาน หรือจัดทาโครงการ ศึกษาเฉพาะกรณี โดยให้
มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษาสภาพปั ญ หา วิ เคราะห์ แ ละหาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม แล้วจัดทาเป็นรายงาน
4064403 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1(90)
Preparation of Field Experiences in Environmental Science
หลักการ กระบวนการ ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนเกี่ยวกับ
การจั ดการศึ กษาแบบสหกิจ ความรู้พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม ที่
จาเป็นสาหรับในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเตรียมเอกสารสมัคร
งาน และเทคนิ ค ในการสมัค รงาน การพั ฒ นาทั กษะทางด้านการสื่ อ สารและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานที่ทางาน จรรยาบรรณและความปลอดภัยใน
การทางาน
4064404 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6(540)
Cooperative Education in Environmental Science
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน ที่มีกลุ่ มงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เสมือนเป็น เจ้าหน้าที่
หรือพนักงานในตาแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน มีผู้นิเทศงาน การติดตาม และ
การประเมินผลอย่างเป็นระบบ
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน รวมทัง้ วิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) การรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับ พ.ศ. 2559 ทั้ง 2
หลักสูตร และบูรณาการเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมี 3 วิชาเอก ได้แก่ เคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2559
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ.2564
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
จานวน
จานวน
หมวดวิชาและกลุม่ วิชา
หมวดวิชาและกลุม่ วิชา
หมวดวิชาและกลุม่ วิชา
จานวนหน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
101 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
94
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
2.1 วิชาแกน
26 2.1 วิชาพื้นฐาน
41
2.1 วิชาแกน
48
2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
40 2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
42
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้านเลือก
17 2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
12
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
33
2.4 วิชาทักษะภาษาและการ
6 2.4 วิชาส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
6
สื่อสาร
2.5 วิชาทั ก ษะภาษาและการ
6
2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7
สื่อสาร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 3.หมวดวิชาเลือกเสรี
6
4. หมวดวิชาประสบการณ์
7 4. หมวดวิชาประสบการณ์
7
ภาคสนาม
ภาคสนาม
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า
131
144 หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า
130
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เคมี)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Chemistry)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Chemistry)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Science)
ชื่อย่อ
B.Sc. (Science)
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ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Sciences
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Environmental Sciences)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Environmental Sciences)
ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรวิทยาการเชิงเดี่ยว ที่พัฒนาผู้เรียน
ทั้งทางด้านคุณ ธรรม จริย ธรรม ความรู้ และ ทัก ษะที่จ าเป็ นต่อ การปฏิบั ติในวิชาชีพ และการ
ดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และมีพื้นฐานความรู้ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และการวิจัยที่จาเป็นต่อ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

หมายเหตุ

ปรัชญา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี แ ละวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อ ม ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการ มี
ปรัชญามุ่งให้บัณฑิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะประสบการณ์ด้าน
เคมีและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ เข้าใจระบบในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต
และการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมบนพื้น ฐานการมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม
สามารถ ทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางานเป็นหมู่คณะได้
3. มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกลและ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีความรู้ในการวิจัยและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง
5. สามารถประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม
6. ผลิตบั ณ ฑิตให้ เหมาะสมกับ การพัฒ นาทางด้า นวิทยาศาสตร์ เพื่อ รองรับ การ
พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพทางด้านเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ให้ มี คุณ ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานผลการเรีย นรู้ต ามเกณฑ์ มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2554 และมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ ม พ.ศ.
2559 โดยผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
ตามคุณวุฒิ ศักยภาพ สมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งหลักสูตรกาหนดคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต ส านึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีความรอบรู้ในวิท ยาศาสตร์ด้ านเคมี เคมีอุ ต สากรรม และวิท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และ
สามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญ หา
โดยใช้ความรู้ในวิทยาศาสตร์ด้านเคมี เคมีอุตสากรรม และวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้
4. สามารถปฏิบั ติงานได้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพ ปลอดภั ย และไม่ก ระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
5. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและทาวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

หมายเหตุ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร มีปรัชญามุ่งให้บัณฑิตเป็นผู้นาที่มีความตระหนัก มีคุณธรรม จริยธรรม รู้ รักษ์
เข้าใจ มีทักษะประสบการณ์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมละชุมชน เพื่อให้
ปวงชนใช้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นผู้มีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีพและสังคม
2. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
3. สามารถนาความรู้ทางเคมีไปประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งสถานประกอบการใน
ภาครัฐและเอกชนได้
4. สามารถนาความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เพือ่ พัฒนาท้องถิ่นได้
5. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
6. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและทาวิจยั ในระดับที่สูงขึ้น
7. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในระดับสากล
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1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1) กลุ่มวิชาแกน
1.1.1) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
English for Sciences
ค้นคว้าและศึกษาข้อความ บทความ รายงานการวิจยั และเอกสารทางวิทยาศาสตร์
และให้เขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
-ไม่ม-ี

เหตุผล
คงเดิม
และย้ายหมวดวิชา
จากกลุ่มวิชาเลือก
เป็นกลุ่มวิชาแกน
- เพิ่มรายวิชาใหม่
เพราะเป็นวิชา
พื้นฐานที่นักเคมี เคมี
อุตสาหกรรม และ
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมต้องเรียน
เพื่อนาไปใช้ในการ
ทางานหรือประกอบ
วิชาชีพ
4011101 ฟิสิกส์และปฏิบตั ิการ 1
4(3-3-6)
คิดคานวณตามสูตร
Physics and Laboratory 1
การกาหนดหน่วย
หลักการวัดปริมาณและระบบหน่วยมาตรฐาน ปริมาณทางฟิสิกส์และหลักการของ และจานวนชั่วโมง
เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติ และ 2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน ของมหาวิทยาลัย
กาลัง พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบ
หมุน การเคลื่อนที่แบบคาบ การเคลื่อนที่แบบคลื่นและคลื่นเสียง สมบัติเชิงกายภาพของสสาร
ปรากฏการณ์ทางความร้อนและหลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์
ปฏิบัติการทดลองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
คงเดิม
General Chemistry and Laboratory
ปฏิ กิริย าเคมีแ ละมวลสารสั ม พั น ธ์ โครงสร้า งอะตอมและตารางธาตุ พั น ธะเคมี
เบื้องต้น สารละลาย คอลลอยด์ สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมี
นิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบตั ิการ 1
4(3-3-6)
เพิ่มคาอธิบาย
Organic Chemistry and Laboratory 1
รายวิชาเกี่ยวกับ
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4011101 ฟิสิกส์และปฏิบตั ิการ 1
4(3-3-7)
Physics and Laboratory 1
หลักการวัดปริมาณและระบบหน่วยมาตรฐาน ปริมาณทางฟิสิกส์และหลักการของ
เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติและ 2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กาลัง
พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบหมุน การ
เคลื่ อ นที่ แ บบคาบ การเคลื่ อ นที่ แ บบคลื่ น และคลื่ น เสี ย ง สมบั ติ เชิ ง กายภาพของสสาร
ปรากฏการณ์ทางความร้อนและหลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์
ปฏิบัติการทดลองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
4(3-3-7)
General Chemistry and Laboratory
ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้ องต้น
สารละลาย คอลลอยด์ สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์
และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบตั ิการ 1
4(3-3-7)
Organic Chemistry and Laboratory 1

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
English for Sciences
ค้นคว้าและศึกษาข้อความ บทความ รายงานการวิจยั และเอกสารทางวิทยาศาสตร์
และให้เขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
4002401 คณิตศาสตร์สาหรับเคมี เคมีอุตสาหกรรม
และวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Mathematical for Chemistry, Industrial chemistry and Environmental Science
วิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน : 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
คณิ ตศาสตร์ส าหรับ การประยุ ก ต์ ใช้ ในสาขาวิช าเคมี เคมี อุ ตสาหกรรม และ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ ม ได้แก่ หน่วย มิติ การแปลงหน่วย กราฟและตาราง อนุกรมอนันต์
ฟังก์ชั่นหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่นหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย สมการและ
ฟังก์ชั่นพิเศษ การวิเคราะห์เวกเตอร์ พิกัดเชิงเส้นโค้ง มุม และตรีโกณมิติ
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
การจาแนกประเภทและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ พันธะในโมเลกุลอินทรีย์ ปฏิกิริยา วิชาบังคับก่อน : 4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 4(3-3-6)
เคมีในสารอินทรีย์ ความว่องไวของปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลงทางอินทรีย์เคมี สเตริโอเคมี สมบัติ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีไฮบริไดเซซันและพันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ การ
ทางกายภาพ การเตรียมสารอินทรีย์และการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
จาแนกและการอ่านชื่อของสารประกอบอินทรีย์ หลักการเกิดโครงสร้างเรโซแนนซ์ ทอโทเมอริ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ซึม ปรากฏการณ์ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ และสารมัธยันตร์
การแสดงกลไกของปฏิกิริย า ปฏิกิริยาการแทนที่แ ละปฏิกิริยา การขจั ดบนคาร์บ อนอิ่ มตัว
ปฏิกิริยาการเติมบนคาร์บอนไม่อิ่มตัว ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4091402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
Calculus and Analytical Geometry 2
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์จากัดเขต ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมติ และความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรอนุพันธ์ย่อย และอนุกรมอนันต์

-

ตัดออก
โดยเพิ่มรายวิชา
คณิตศาสตร์สาหรับ
เคมี เคมีอุตสาหกรรม
และวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
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4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1
4(3-3-7)
Biology and Laboratory 1
กระบวนการการศึกษาทางชีววิทยา โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์ และออร์แกเนลล์ สารเคมี
ของชีวิต พลังงานและเมแทบบอลิซึม
พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏีเพิ่มรายวิชา
4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2
4(3-3-7)
Biology and Laboratory 2
โครงสร้างและหน้าที่การทางานพื้นฐานของพืชและสัตว์ กระบวนการทางานของระบบ
อวัยวะของสัตว์ เช่นการรักษาดุลยภาพ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทและฮอร์โมน ฯลฯ
การสืบพันธ์และการเจริญของพืชและสัตว์
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Calculus and Analytical Geometry 1
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย
การประยุกต์อนุพันธ์ และปริพันธ์เบื้องต้น

เหตุผล
ทฤษฎีไฮบริไดเซซัน
การแสดงกลไกของ
ปฏิกิริยา ปฏิกิรยิ า
การแทนที่และ
ปฏิกิริยา การขจัดบน
คาร์บอนอิ่มตัว
ปฏิกิริยาการเติมบน
คาร์บอนไม่อิ่มตัว
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
และรีดักชัน
4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1
4(3-3-6)
คิดคานวณตามสูตร
Biology and Laboratory 1
การกาหนดหน่วย
กระบวนการการศึกษาทางชีววิทยา โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์ และออร์แกเนลล์ สารเคมี และจานวนชั่วโมง
ของชีวิต พลังงานและเมแทบบอลิซึม
ของมหาวิทยาลัย
พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏีเพิ่มรายวิชา
4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2
4(3-3-6)
คิดคานวณตามสูตร
Biology and Laboratory 2
การกาหนดหน่วย
โครงสร้างและหน้าที่การทางานพื้นฐานของพืชและสัตว์ กระบวนการทางานของระบบ และจานวนชั่วโมง
อวัยวะของสัตว์ เช่นการรักษาดุลยภาพ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทและฮอร์โมน ฯลฯ ของมหาวิทยาลัย
การสืบพันธ์และการเจริญของพืชและสัตว์
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
คงเดิม
Calculus and Analytical Geometry 1
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชัน
อดิสัย การประยุกต์อนุพันธ์ และปริพันธ์เบื้องต้น
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
2.1.2) วิชาพื้นฐานเคมี เคมีอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
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4022501 ชีวเคมีและปฏิบตั ิการ 1
4(3-3-7)
Biochemistry and Laboratory 1
ความสาคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการทาสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ
เช่น การตกตะกอน การกรอง วิธีโครมาโทกราฟี การเคลื่อนย้ายสู่ขั้ วไฟฟ้า การหมุนเหวี่ย ง
ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด
โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่
ปฏิบัตกิ ารที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบตั ิการ 1
4(3-3-7)
Analysis Chemistry and Laboratory 1
หลัก การเบื้อ งต้นในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้ อมูลในเคมีวิเคราะห์ การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการคานวณทางเคมีวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ วิธีเบื้องต้นในการทา
คุณภาพ วิเคราะห์แบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะห์ ไอออนบวกและไอออนลบในสารอนินทรีย์ การ
วิเคราะห์และการคานวณหาปริมาณสารเคมีในปฏิกิริยา กรด เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์ และปฏิกิริยา
การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062201 เคมีสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4061203 เคมีสงิ่ แวดล้อมและปฏิบัตกิ าร
4(3-3-6)
Environmental Chemistry
Environmental Chemistry and Laboratory
แหล่งที่มา การเคลื่อนย้าย และวงจรของสารเคมีในธรรมชาติ สมบัติทางเคมีและ กายภาพ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดล้อม วัฏสสารในสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้า ทางอากาศ
ของส ดิน อากาศ แร่ และเชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ ลักษณะที่สาคัญสารมลพิษทางน้า มลพิษทาง และจากกลุ่ มสารเคมี ในอุ ตสาหกรรม โลหะหนั ก และสารเคมี ก าจั ดศั ต รูพื ช ผลกระทบต่ อ
อากาศ มลพิษทางเกษตร มลพิษจากอุตสาหกรรม มลพิษทางรังสีและความร้อน ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม หรือการบูรณาการเกีย่ วกับเคมีสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

เหตุผล
รายวิชาใหม่

คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และคิด
คานวณตามสูตรการ
กาหนดหน่วยและ
จานวนชัว่ โมงของ
มหาวิทยาลัย
ปรับชื่อวิชาให้มีบท
ปฏิบัติการและเพิ่ม
หน่วยกิต

123

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2564
4002402 สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
(3-0-6)
Statistic for Scientist
หลักสถิติที่ใช้ในงานวิชาการและงานด้านวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีการทางสถิติ ข้อควร
คานึงในการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้สถิติสาหรับงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อ มูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และการแปลผล การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานและการนาเสนอ
ผลข้อมูล
4022501 ชีวเคมีและปฏิบตั ิการ 1
4(3-3-6)
Biochemistry and Laboratory1
ความสาคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการทาสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยวิธีต่ าง ๆ
เช่น การตกตะกอน การกรอง
วิธีโครมาโทกราฟี การเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า การ
หมุน เหวี่ย ง ศึก ษาองค์ป ระกอบของเซลล์โครงสร้า ง สมบั ติทางเคมี หน้า ที่ท างชีวภาพของ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบตั ิการ 1
4(3-3-6)
Analytical Chemistry and Laboratory I
หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลในเคมีวิเคราะห์ การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการคานวณทางเคมีวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และการสอบเทียบ
เครื่องมือ การวิเคราะห์ และการคานวณหาปริมาณสารเคมีในปฏิกิริยา กรด เบส ปฏิกิริย ารี
ดอกซ์ และปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

เหตุผล
เข้ามาแทน

124
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2. วิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาบูรณาการ)
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559

เหตุผล
รายวิชาใหม่

4004901 โครงการวิจัยทางเคมี เคมีอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
3(0-6-3)
Research Project in Chemistry, Industrial Chemistry and Environmental
Science
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการ ในวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขียนโครงร่างวิจัยทางเคมี สอบนาเสนอ โครงร่างวิจยั ทดลอง
รวบรวม ข้อมูล ผลการวิจยั สรุปผล เขียนรายงานวิจัย นาเสนอผลงานวิจยั และเผยแพร่
ผลการวิจยั ในรูปแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย

รายวิชาใหม่

124

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
4003901 สัมมนาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1(0-2-1)
Seminar in Chemistry, Industrial Chemistry
and Environmental Science
ศึกษางานวิจัย ความรู้ใหม่ หรือบูรณาการทางเคมี เคมีอุตสาหกรรม และ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากวารสาร ตารา และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วนาเสนอเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

2.2.2 วิชาเอกเคมี
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
4021101 เคมีและปฏิบตั ิการ 1
4(3-3-7)
4021101 เคมีและปฏิบตั ิการ 1
4(3-3-6)
Chemistry and Laboratory 1
Chemistry and Laboratory 1
ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น
ปฏิ กิริย าเคมี แ ละมวลสารสัมพั น ธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พั น ธะเคมี
สมบั ติข องสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุ ณ หพล เบื้องต้น สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์
ศาสตร์ และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี
อุณหพลศาสตร์
และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

เหตุผล
คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย

4021102 เคมีและปฏิบตั ิการ 2
4(3-3-7)
4021102 เคมีและปฏิบตั ิการ 2
4(3-3-6)
Chemistry and Laboratory 2
Chemistry and Laboratory 2
สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิเนชัน
สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิ
เบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น
เนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น

คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย
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ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4021111 กฎหมายและความปลอดภัยทางเคมี
3(2-2-5)
Chemical laws and Safety
สาธิตการใช้อุ ป กรณ์ ในห้ อ งปฏิบั ติก ารเคมี จ าแนกประเภทของสารเคมี อธิบ าย
อันตรายจากสารเคมี วิธีการใช้และเก็บรักษา
การจัดการและการจัดเก็บสารเคมี การ
จัดการของเสียอันตรายทางเคมี วิธีป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากสารเคมี การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ระบบ ISO กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเคมี และปฏิบัติการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

4021121 ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับนักเคมี 3(3-0-6)
Mathematical and Statistical Methods
for Chemists
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
สมการอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ สมการและฟังก์ชันพิเศษ การวิเคราะห์เวกเตอร์
พิกัดเชิงเส้นโค้ง ตัวแปรเชิงซ้อน การแจกแจงที่ใช้ในการศึกษาทางเคมี การควบคุมคุณภาพ การ
ทดสอบนัยสาคัญและการวิเคราะห์การถดถอย
4022131 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2(1-3-3)
Computer Applications in Chemistry
การนาความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ศึกษาและ
แก้ปัญหาทางเคมี การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ตลอดจนเทคนิคการออปติ
ไมซ์ข้อมูล การทดลองทางเคมีโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ปฏิบัติการ เน้นการฝึกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปตามเนื้อหาของภาคทฤษฎี

4021121 ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับนักเคมี 3(3-0-6)
Mathematical and Statistical Methods
for Chemists
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
สมการอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ สมการและฟั งก์ชันพิเศษ การวิเคราะห์เวกเตอร์
พิกัดเชิงเส้นโค้ง ตัวแปรเชิงซ้อน การแจกแจงที่ใช้ในการศึกษาทางเคมี การควบคุมคุณภาพ
การทดสอบนัยสาคัญและการวิเคราะห์การถดถอย
4022131 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2(1-3-2)
Computer Applications in Chemistry
การนาความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ศึกษา
และแก้ปัญหาทางเคมี การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ตลอดจนเทคนิคการ
ออปติไมซ์ข้อมูล
การทดลองทางเคมีโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ปฏิบัติการเน้นการฝึกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปตามเนื้อหาของภาคทฤษฎี

- เปลี่ยนชื่อเป็น
กฎหมายและความ
ปลอดภัยทางเคมี
- เพิ่มเนื้อหาระบบ
ISO และ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเคมีและ
ความปลอดภัยทาง
เคมี
-คงเดิม-

คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย
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ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4021111 ความปลอดภัยทางเคมี
3(2-2-5)
Chemical
Safety
ประเภทของสารเคมี สารที่เป็นอันตราย สารไวไฟ สารระเบิดได้ สารกัมมันตรังสี และ
สารกัดกร่อน การจัดสารเคมี วิธีเคลื่อนย้าย วิธีเก็บ วิธีใช้และทาลายสารเคมี เครื่องแก้ว ความ
ปลอดภัย ในห้ อ งปฏิบั ติก ารเคมี การบ ารุงรัก ษาและการแก้ ไขปั ญ หาของเครื่อ งมือเบื้ องต้น วิธี
ป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และปฏิบัติการความ
ลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
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4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบตั ิการ 1
4(3-3-7)
Inorganic Chemistry and Laboratory 1
การเกิดและสมบัติของสารประกอบเชิงไอออน วัฏจักรบอร์น -ฮาเบอร์ พลังงานแลตทิซ
และผลึกของสารประกอบเชิงไอออน ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต์ แรงเชิงเคมีและผลของแรงเชิงเคมี
สมบัติและสารประกอบของธาตุรีพรีเซนเททีฟ โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนาเคมีของสารอนินทรีย์
ในตัวทาละลายที่ไม่ใช่น้า
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-6)
Inorganic Chemistry and Laboratory 1
วิชาบังคับก่อน: 4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7)
การเกิดและสมบัติของสารประกอบไอออนิค วัฏจักรบอร์น- ฮาเบอร์ พลังงานแลตทิซ
และผลึกของสารประกอบไอออนิค ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต์ แรงเชิงเคมีและผลของแรงเชิงเคมี
สมบัติและสารประกอบของธาตุรีพรีเซนเททีฟ โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนา เคมีของสารอนิ
นทรีย์ในตัวทาละลายที่ใช้น้าและไม่ใช่น้า
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4022304 สเปกโทรสโกปีสาหรับเคมีอนิ ทรีย์
2(1-3-3)
Spectroscopy of Organic Chemistry
วิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบตั ิการ 1

4022304 สเปกโทรสโกปีสาหรับเคมีอนิ ทรีย์
2(1-3-2)
Spectroscopy of Organic Chemistry
วิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบตั ิการ 1

คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย
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1. เพิ่มเติมคาอธิบาย
รายวิชา: การใช้
ประโยชน์สเปกโทรส
โกปี เช่น ด้านการ
หลัก การและการประยุก ต์สเปกโทรสโกปี เช่น อิ น ฟราเรด อั ลตราไวโอเลต/วิสิเบิ ล
หลักการและการประยุกต์สเปกโทรสโกปี เช่น อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล วิจัย ด้าน
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
และ แมสสเปกโทรสโกปี ในการหาสูตรโครงสร้างของ นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
และ แมสสเปกโทรสโกปี ในการหาสูตรโครงสร้าง อุตสาหกรรม
สารอินทรีย์
ของสารอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ เช่น ด้านการวิจัย ด้านอุตสาหกรรม
2. ปรับการกระจาย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ในด้านที่ 2
และ 5 เป็น 2.1 มี
ความรู้ในหลักการ
และทฤษฎีทางด้าน
เคมี 2.3 สามารถ
ติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านเคมี 5.4
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บ
รวมรวบ สืบค้น และ
นาเสนอข้อมูลได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และคิด
คานวณตามสูตรการ
กาหนดหน่วยและ
จานวนชัว่ โมงของ
มหาวิทยาลัย
คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย

4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-6)
Physical Chemistry and Laboratory 1
ทฤษฎีควอนตัม ทฤษฎีกลุ่ม โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล สเปกโทรสโกปี แก๊ส
และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลเฟส กฎของเฟส
สารละลาย
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4022611 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
2(1-3-3)
Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
หลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องมือและการประยุกต์ทางสเปกโทรส
โกปีที่เกี่ยวกับการดูดกลืนแสง และการคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เช่น การวิเคราะห์โดย
อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล การวัดความขุ่นโดยวิธีเนฟโลเมทรี เทอร์บิดีเมทรี และอะตอมมิ
กแอบซอร์ฟ ชัน อะตอมมิก อิ มิ สชัน เฟลมอิ มิส ชัน สเปกโทรโฟโตมิ เตอร์ ฟลูอ อเรสเซนต์ และ
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนสเปกโทรสโกปี
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023141 ภาษาอังกฤษสาหรับนักเคมี
3(2-2-5)
English for Chemists
หลักการอ่านบทความหรือรายงานวิจัยทางเคมีที่เป็ นภาษาอังกฤษจากวารสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แล้วมาอภิปรายเป็นภาษาไทย ฝึกเขียนบทคัดย่องานวิ จัย บทความหรือรายงานวิจัย
ทางเคมีเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกการนาเสนอบทความงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเขียนใบสมัครงาน
และเขียนประวัติส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ

4022611 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
2(1-3-2)
Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
หลักการของการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางส
เปกโทรโฟโตเมตรี เช่น อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อินฟราเรด และ อะตอมมิ
กแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรีและเครื่องมือทางโครมาโทกราฟี
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

เพิ่ ม เนื้ อ หาหลั ก การ
วิเคราะห์ทางเคมีด้วย
เค รื่ อ งมื อ ท า งโค ร
มาโทกราฟี

4023141 ภาษาอังกฤษสาหรับนักเคมี
3(2-2-5)
English for Chemists
การค้นคว้า การตีความ การสรุปความ การวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็น การ
นาเสนอผลงาน การเขียนบทคัดย่องานวิจัย บทความหรือรายงานวิจัยทางเคมีที่เกี่ยวข้องเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ วัตถุ ประสงค์ทางวิชาการเคมี การแปลประกาศรับ
สมัครงาน และการกรอกใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติโดยย่อ และจดหมาย
สมัครงานเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงานด้านเคมี

ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการสมัยใหม่
สาหรับเคมี
- ปรับแก้คาอธิบาย
รายวิชาเพื่อเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ
ในการสมัครงานด้าน
เคมี
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4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
4(3-3-7)
Physical Chemistry and Laboratory 1
ทฤษฎีควอนตัม ทฤษฎีกลุ่ม โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล สเปกโทรสโกปี แก๊สและ
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลเฟส กฎของเฟส สารละลาย
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
4(3-3-6)
Inorganic Chemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
เคมีของธาตุแทรนซิชัน แลนทาไนด์และแอกติไนด์ สารเชิ งซ้อนในด้านโครงสร้าง การ
เรียกชื่อไอโซเมอร์ การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อน ทฤษฎีกลุ่มและสมมาตรเชิงเคลื่อนที่ พันธะ
ในสารเชิงซ้อน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติทางกายภาพ
ของสารประกอบเชิงซ้อนและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเชิงซ้อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบตั ิการ 2
4(3-3-6)
Organic Chemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
กลไกและสเตอริโอเคมีของปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ และปฏิกิริยาการกาจัด
ปฏิกิริยาการเติมนิวคลีโอไฟล์ ปฏิกิริยาการเติมอิเล็กโทรไฟล์ การแทนที่อิเล็กโทรไฟล์ในสารอะโร
มาติก ปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ การเกิดการจัดเรียงใหม่ในโมเลกุล สารอินทรีย์ที่เป็น เฮเทอโร
ไซคลิก
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบตั ิการ 2
4(3-3-6)
Physical Chemistry and Laboratory 2
อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ จลนพลศาสตร์เชิงเคมี ปรากฏการณ์ส่งผ่าน เคมีไฟฟ้า โฟ
โตเคมี เคมีพื้นผิวและการดูดซับที่ผิว เคมีคอลลอยด์และเคมีของสารแขวนลอย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4023502 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2
4(3-3-7)
Biochemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022501 ชีวเคมีและ ปฏิบัตกิ าร 1
กระบวนการย่ อ ย การดู ด ซึ ม เมแทบอลิ ซึ ม และการควบคุ ม วิ ถี เมแทบอลิ ซึ ม ของ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิกและเกลือแร่
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023602 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
3(2-3-5)
Analytical Chemistry and Laboratory 2
สมดุลเคมี ทฤษฎีการแตกตัวเป็นไอออน การแยกสลายด้วยน้า ค่าคงตัวของผลคูณการ
ละลาย การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน การวิเคราะห์โดยน้าหนัก สมดุลและแกมโพเท
อริซึมและหลักการทดสอบโดยเปลวไฟ
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4023502 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2
4(3-3-6)
Biochemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022501 ชีวเคมีและ ปฏิบัตกิ าร 1
กระบวนการย่อย การดูดซึม เมแทบอลิซึม การควบคุมและการประสานงานร่วมกัน
ของวิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิกและเกลือแร่
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022602 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
4(3-3-6)
Analytical Chemistry and Laboratory 2
สมดุลเคมี ทฤษฎีการแตกตัวเป็นไอออน การแยกสลายด้วยน้า ค่าคงตัวของผลคูณ
การละลาย การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน การวิเคราะห์โดยน้าหนัก การวิเคราะห์
โดยใช้เคมีย่อส่วน และประยุกต์ใช้หลักการเคมีสีเขียวในการวิเคราะห์
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย

คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย

เพิ่มเนื้อหาการดูดซับ
ที่ ผิ ว เค มี ข อ งสา ร
แขวนลอย

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา โดยเพิ่มการ
ประสานงานร่วมกัน
ของวิถีเมแทบอลิซึม
- ปรับปรุงหน่วยกิ
ตจาก
3
(2-3-5) เป็น 4(3-37) เพื่อให้โครงสร้าง
หลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับหน่วย
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4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
4(3-3-7)
Inorganic Chemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
เคมีของธาตุแทรนซิชัน แลนทาไนด์แ ละแอกติไนด์ สารเชิงซ้อ นในด้านโครงสร้า ง การ
เรียกชื่อไอโซเมอร์ การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อน ทฤษฎีกลุ่มและสมมาตรเชิงเคลื่อนที่ พันธะใน
สารเชิงซ้อน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎี สนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบเชิงซ้อนและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเชิงซ้อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบตั ิการ 2
4(3-3-7)
Organic Chemistry and Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
กลไกและสเตอริโอเคมีข องปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ และปฏิกิริย าการกาจั ด
ปฏิกิริยาการเติมนิวคลีโอไฟล์ ปฏิ กิริยาการเติมอิเล็กโทรไฟล์ การแทนที่อิเล็กโทรไฟล์ในสารอะโร
มาติก ปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ การเกิดการจัดเรียงใหม่ในโมเลกุล สารอินทรีย์ที่เป็นเฮเทอโรไซ
คลิก
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบตั ิการ 2
4(3-3-7)
Physical Chemistry and Laboratory 2
อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ จลนพลศาสตร์เชิงเคมี ปรากฏการณ์ส่งผ่าน เคมีไฟฟ้า โฟโตเคมี
เคมีพื้นผิว และเคมีคอลลอยด์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023604 สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี
3(2-2-5)
Chemical Spectroscopy
สมบัติไฟฟ้าและแม่เหล็กของสาร และทฤษฎีทางสเปกโทรสโกปี
ที่เกี่ยวกับการ
ดูดกลืน แสง และการคายแสงของอะตอมและโมเลกุ ล เช่น สเปกตรัม ของรังสีอิ นฟราเรด
อั ล ตราไวโอเลต/วิ สิ เบิ ล สเปกตรั ม รามาน สเปกตรั ม ไมโครเวฟ การวาวแสงรั ง สี เอกซ์
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนสเปกโทรสโกปี การกระจายการหมุนเชิงแสง และไดโครอิซึมเชิง
วงกลม แมสสเปกโทรสโกปี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
2(1-3-2)
Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
การแยกการสกั ด เทคนิค การวิ เคราะห์ ก ารสอบเที ย บด้ ว ยเครื่อ งมื อ การวิเคราะห์ เชิ ง
เคมีไฟฟ้า เทคนิคการวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น เกษตรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
อาหาร และอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4023621 การวิเคราะห์อาหาร
3(2-3-5)
4023621 การวิเคราะห์อาหาร
3(2-2-5)
Food Analysis
Food Analysis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัตกิ าร 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัตกิ าร 1
การวิ เคราะห์ ส ารอาหารประเภทต่ า งๆทั้ งในเชิงคุ ณ ภาพ
และเชิงปริม าณ การ
การวิเคราะห์ สารอาหารประเภทต่า งๆทั้ งในเชิงคุณ ภาพ และเชิงปริมาณ การ
วิเคราะห์หาสัดส่วนขององค์ประกอบอาหารสาเร็จรูปเพื่อศึกษาสูตรอาหาร การวิเคราะห์น้าเพื่อ วิเคราะห์หาสัดส่วนขององค์ประกอบอาหารสาเร็จรูปเพื่อศึกษาสูตรอาหาร การวิเคราะห์น้า
ประโยชน์ในกระบวนการผลิต
เพื่อประโยชน์ในกระบวนการผลิต
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4023604 สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี
3(2-3-5)
Chemical Spectroscopy
สมบัติไฟฟ้าและแม่เหล็กของสาร และทฤษฎีทางสเปกโทรสโกปีที่เกี่ยวกับการดูดกลืน
แสง และการคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เช่น สเปกตรัมของรังสีอินฟราเรด อัลตราไวโอเลต/วิ
สิ เบิ ล สเปกตรั ม รามาน สเปกตรั ม ไมโครเวฟ การวาวแสงรั ง สี เอกซ์ นิ ว เคลี ย ร์ แ มกเนติ ก
เรโซแนนสเปกโทรสโกปี การกระจายการหมุนเชิงแสง และไดโครอิซึมเชิงวงกลม แมสสเปกโทรสโก
ปี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
2(1-3-3)
Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
การแยกการสกัด หลักการและการประยุกต์ทาง โครมาโทกราฟี เช่น แก๊สโครมาโทรก
ราฟีลิควิดโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรสโกปี และการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า เช่น โพเทนชิโอเมตรี
โวลแทเมตรี คูลอมบ์เมตรี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

กิตวิชาพื้นฐาน
– เปลี่ยนรหัสรายวิชา
จากเดิม 4023602
เป็น 4022602
- เพิ่มเนื้อหาการ
วิเคราะห์โดยใช้เคมี
ย่อส่วน และ
ประยุกต์ใช้หลักการ
เคมีสีเขียวในการ
วิเคราะห์
-คงเดิม-

เพิ่มเนื้อหาเทคนิค
การวิเคราะห์ และ
การประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่างๆ เช่น
เกษตรศาสตร์
สิ่งแวดล้อม อาหาร
และอุตสาหกรรม
-คงเดิม-
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4023701 เคมีสีเขียว
3(3-0-6)
4023792 เคมีสีเขียว
3(3-0-6)
เปลี่ยนรหัสวิชา จาก
Green Chemistry
Green Chemistry
4023701 เป็น
ที่มา ความหมาย หลัก การ เครื่อ งมื อ และเทคโนโลยีที่เกี่ย วข้ อ งกับ เคมีที่เป็ น มิตรต่ อ
ที่มา ความหมาย หลักการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมีที่เป็นมิตรต่อ 4023792
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบของสารเคมี ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบของสารเคมี ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
4023711 เคมีสภาวะแวดล้อมและปฏิบัติการ
4(3-3-7)
4023751 เคมีสภาวะแวดล้อมและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Environmental Chemistry and Laboratory
Environmental Chemistry and Laboratory
การนาความรู้เคมีไปประยุกต์เข้ากับปัญหาทางสภาวะแวดล้อม สารพิษทางอากาศ และน้า
การนาความรู้เคมีไปประยุกต์เข้ากับปัญหาทางสภาวะแวดล้อม สารพิษทางอากาศ และ
กัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ า กั ม มั น ตภาพรัง สี การเปลี่ ย นแปลงทางสภาวะแวดล้ อ มอั น เนื่ อ งมาจากอุ ต สาหกรรม
และอื่นๆ
เกษตรกรรมและอื่นๆ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4023723 ยูนิตโอเพอเรชัน
2(1-3-3)
Unit Operations
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023402 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
หน่วย มิติของไหลการผสมสารตะกอน การกรองในอุตสาหกรรม การลดขนาดของแข็ง
การส่งผ่านของแข็งโดยใช้ลม การถ่ายโอนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การผลิตความ
ร้อน การผลิตไอน้า การละลาย การระเหย การตกผลึก ออสโมซิสย้อนกลับอัตราฟิลเตรชัน การดูด
ซึม การดูดซับ การอบแห้ง การสกัดแยกสาร ฉนวนวัสดุศาสตร์
4023725 เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร
4(3-3-7)
Agricultural Industrial Chemistry
กระบวนการผลิ ต ทางเคมี แ ละทางฟิ สิ ก ส์ ในอุ ต สาหกรรมการเกษตร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
ประโยชน์ ในอุ ต สาหกรรมการเกษตรที่ ส าคัญ บางประเภทในประเทศ ท้ อ งถิ่ น และครัว เรือ น
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขปั ญ หาของสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกิ ด เกิ ด จาก
อุตสาหกรรมการเกษตร
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

-

– ตัดออก แล้วนาไป
รวมไว้ในรายวิชาเคมี
อุตสาหกรรม
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4023721 เคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Chemistry
พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีอุ ตสาหกรรม ขั้นตอนต่างๆของอุตสาหกรรมเคมี
สมดุลมวล การปฏิบัติการของแต่ละหน่วย การเชื่อมต่อการปฏิบัติการของทุกหน่วย สมดุลพลงงาน
กับการไหลและการถ่ายเทความร้อน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมน้ามัน
พืช อุ ตสาหกรรมสี การบริหารเทคโนโลยีก ารควบคุมคุณภาพ ความเป็ นผู้ป ระกอบการทางเคมี
จริยธรรมของนักเคมี

– เปลี่ยนรหัสรายวิชา
จากเดิม 4023711
เป็น 4023751
-คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย
4023752 เคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
– เปลี่ยนรหัสรายวิชา
Industrial Chemistry
จากเดิม 4023721
พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ขั้นตอนต่างๆของอุตสาหกรรมเคมี เป็น 4023752
สมดุลมวล การปฏิบัติการของแต่ละหน่วย การเชื่อมต่อการปฏิบัติการของทุกหน่วย สมดุลพลง - เพิ่มเนื้อหาเคมี
งาน กับการไหลและการถ่ายเทความร้อน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
น้ามันพืช เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร เคมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสี เคมียาง
การเกษตร เคมี
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
สี เคมียาง
–ตัดออก-
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4023753 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3(3-0-6)
Petroleum Technology and Petrochemistry
กาเนิด องค์ประกอบ และการแยกส่วนต่างๆ ของปิโตรเลยมี แหล่งผลิตและอนุพันธ์ข อง
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สาคัญ กระบวนการผลิต และการออกแบบกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคุณสมบัติและชนิดของตัวดูดซับ บทบาทและการเลือกใช้ตัวเร่งปฎิกิริยา
สาหรับ กระบวนการปิ โตรเคมี การวิเคราะห์ ทางปิ โตรเคมีด้วยเครื่อ งมือ สมัย ใหม่ แนวโน้ม
เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการนาสารปิโตรเคมีไปใช้ประโยชน์ต่างๆ
4023754 เคมีอาหารและปฏิบตั ิการ
4(3-3-6)
Food Chemistry and Laboratory
ศึก ษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้า งและสมบั ติทางเคมีข องสารอาหารในกระบวนการ
รวมทั้งสารเติมแต่งสี กลิ่น รส และสารถนอมอาหาร
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4023761 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสาอางและปฏิบัติการ
4(3-3-7)
Chemistry of Cosmetics and Laboratory
องค์ประกอบ การผลิต ประโยชน์และพิษที่เกิดจากเครื่องสาอาง การวิเคราะห์
เครื่องสาอาง เครื่องสาอางเกี่ยวกับผม เล็บ หน้า ผิว ยาระงับกลิ่นตัว สบู่ และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4023761 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสาอางและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Chemistry of Cosmetics and Laboratory
องค์ประกอบ การผลิต ประโยชน์และพิษที่เกิดจากเครื่องสาอาง การวิเคราะห์
เครื่องสาอาง เครื่องสาอางเกี่ยวกับผม เล็บ หน้า ผิว ยาระงับกลิ่นตัว สบู่ และผลิตภัณฑ์ที่
น่าสนใจ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
-

4023772 เคมีเกี่ยวกับสีและปฏิบัติการ
4(3-3-7)
Chemistry of Colors and Laboratory
ศึกษาเกี่ยวกับสารที่ทาให้เกิดสี ชนิดและองค์ประกอบของสี การเคลือบผิว การผลิตสี
เพื่อใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น สีย้อมผ้า สีพิมพ์ การควบคุมคุณภาพสี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

– เปลี่ยนรหัสรายวิชา
จากเดิม 4023731
เป็น 4023753

– เปลี่ยนรหัสรายวิชา
จากเดิม 4023751
เป็น 4023754
-คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย
คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย
– ตัดออก แล้วนาไป
รวมไว้ในรายวิชาเคมี
อุตสาหกรรม

4023791 เคมีเภสัชและปฏิบตั ิการ
4(3-3-7)
4023791 เคมีเภสัชและปฏิบตั ิการ
4(3-3-6)
คิดคานวณตามสูตร
Pharmaceutical Chemistry and Laboratory
Pharmaceutical Chemistry and Laboratory
การกาหนดหน่วย
ความว่ อ งไวต่ อ ปฏิ กิ ริ ย าของสารอิ น ทรี ย์ สารประกอบเชิ ง ซ้ อ น แหล่ ง ก าเนิ ด ยา
ความว่ อ งไวต่ อ ปฏิ กิ ริ ย าของสารอิ น ทรีย์ สารประกอบเชิ งซ้ อ น แหล่ ง ก าเนิ ด ยา และจานวนชั่วโมง
กระบวนการทางจลนเภสัช การออกฤทธิ์ของยา ชนิดต่างๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาเป็นยา กระบวนการทางจลนเภสัช การออกฤทธิ์ของยา ชนิดต่างๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทา
ของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
เป็นยา
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023801 เคมีพอลิเมอร์และปฏิบัติการ
4(3-3-7)
4023801 เคมีพอลิเมอร์และปฏิบัติการ
4(3-3-6)
-เพิ่ ม เนื้ อ ห า เค มี
Chemistry of Polymers and Laboratory
Chemistry of Polymers and Laboratory
เกี่ยวกับพลาสติก
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4023731 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3(3-0-6)
Petroleum Technology and Petrochemistry
กาเนิด องค์ประกอบ และการแยกส่วนต่างๆ ของปิโตรเลยมี แหล่งผลิตและอนุพันธ์ของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บ อนที่สาคัญ กระบวนการผลิต และการออกแบบกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีคุณสมบัติและชนิดของตัวดูดซับ บทบาทและการเลือกใช้ตัวเร่งปฎิกิริย า
สาหรับกระบวนการปิโตรเคมี การวิเคราะห์ทางปิโตรเคมีด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ แนวโน้มเทคโนโลยี
ทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการนาสารปิโตรเคมีไปใช้ประโยชน์ต่างๆ
4023751 เคมีอาหารและปฏิบตั ิการ
4(3-3-7)
Food Chemistry and Laboratory
ศึก ษาการเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งและสมบั ติท างเคมีข องสารอาหารในกระบวนการ
รวมทั้งสารเติมแต่งสี กลิ่น รส และสารถนอมอาหาร
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

132
และเคมีสิ่งทอ
-คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย
– ตัดออก แล้วนาไป
รวมไว้ในรายวิชาเคมี
พอลิเมอร์และ
ปฏิบัติการ
– ตัดออก แล้วนาไป
รวมไว้ในรายวิชาเคมี
พอลิเมอร์และ
ปฏิบัติการ
– ตัดออก แล้วนาไป
รวมไว้ในรายวิชาเคมี
อุตสาหกรรม

-คงเดิม-

คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย
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ลักษณะสาคัญของพอลิเมอร์สมบัติทางกายภาพ
การสังเคราะห์พอลิเมอร์
ลักษณะสาคัญของพอลิเมอร์สมบัติทางกายภาพ
การสังเคราะห์พอลิ
แบบอนุมูลอิสระ แบบไอออน แบบซีเกลอร์ - แนตตา และแบบควบแน่น กลไกปฏิกิริยาพอลิเมอไร เมอร์แบบอนุมูลอิสระ แบบไอออน แบบซีเกลอร์ - แนตตา และแบบควบแน่น กลไกปฏิกิริยา
เซชัน แบบบัลก์ แบบอิมัลซัน แบบสารละลายและแบบแขวนลอย สมบัติและการทดสอบพอลิเมอร์ พอลิเมอไรเซชัน แบบบัลก์ แบบอิมัลซัน แบบสารละลายและแบบแขวนลอย สมบัติและการ
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ทดสอบพอลิเมอร์ เคมีเกี่ยวกับพลาสติก และเคมีสิ่งทอ
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023821 เคมีเกี่ยวกับพลาสติก
4(3-3-7)
Chemistry of Plastics
ชนิดและสมบัติของพลาสติก การใช้สารเคมีผสมในพลาสติก การแปรรูปพลาสติก
ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพและการใช้งานของพลาสติก
4023841 เคมีสิ่งทอและปฏิบตั ิการ
4(3-3-7)
Textile Chemistry and Laboratory
สมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของการปรับปรุง คุณภาพสิ่งทอ กระบวนการย้อมสีสิ่งทอ
การทอและลวดลายผ้าในเชิงฟิสิกส์และทัศนศิลป์
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023871 เคมียาง
4(3-3-7)
Rubber Chemistry
โครงสร้างของยางธรรมชาติ อนุพันธ์ของยางธรรมชาติ ยางคลอริเนต ยางไฮโดรคลอริเนต
ยางไซไคลศ์คราฟท์โคพอลีเมอร์ ยางอี พ อกซิไดซ์ ปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์แบบใช้กามะถันและ
ตัวเร่งปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์โดยใช้สารเปอร์ออกไซด์ การหาปริมาณของครอสลิงก์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
1(1-0-2)
4023901 ระเบียบวิธีวิจยั ทางเคมี
1(1-0-2)
Research Methodology in Chemistry
Research Methodology in Chemistry
ประเภทการวิจัย ขั้นตอนระเบียบการทาวิจัยทางเคมี
การก าหนดปัญ หาและ
ประเภทการวิจัย ขั้นตอนระเบียบการทาวิจัยทางเคมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน การวางแผนและการออกแบบการวิจัย การ การกาหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน การวางแผน
วิจัยเชิงทดลอง การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบและการเขียนโครงร่างวิจัย รายงาน และการออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงทดลอง การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบและ
การวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยทางเคมี
การเขียนโครงร่างวิจัย รายงานการวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยทางเคมี
4024203 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก
4(3-3-7)
4024203 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก
4(3-3-6)
Organometallic Chemistry
Organometallic Chemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
หลักการเบื้องต้นของการเกิดพันธะและโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนออร์แกโนแทรน
หลักการเบื้ องต้นของการเกิดพันธะและโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนออร์แ ก
ซิชัน ปฏิกิริยาแทนที่ลิแกนด์ซึ่งโคออร์ดิเนตกับโลหะ การเติมแบบออกซิเดทีฟ และการกาจัดแบบ โนแทรนซิชัน ปฏิกิริยาแทนที่ลิแกนด์ซึ่งโคออร์ดิเนตกับโลหะ การเติมแบบออกซิเดทีฟ และ
รีดั ก ที ฟ ปฏิ กิ ริ ย าการสอดแทรกภายในโมเลกุ ล ปฏิ กิ ริย าการแทนที่ แ บบนิ ว คลิ โ อฟิ ลิ ก และ การกาจัดแบบ รีดักทีฟ ปฏิกิริยาการสอดแทรกภายในโมเลกุล ปฏิกิริยาการแทนที่แบบ
อิเล็กโทรฟิลิกบนลิแกนด์ซึ่งโคออร์ดิเนตอยู่กับโลหะ แทรนซิชัน การเร่งในปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ นิวคลิโอฟิลิกและอิเล็ก โทรฟิลิกบนลิ แกนด์ซึ่งโคออร์ดิเนตอยู่กับ โลหะแทรนซิชัน การเร่งใน
ในปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนตัวเร่งในปฏิกิริ ยาโพลิเมอไรเชชันของพวกโอเลฟินและอะเซติเลชัน ปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ในปฏิกริ ิยาการเติมไฮโดรเจนตัวเร่งในปฏิกิริยาโพลิเมอไรเชชันของพวกโอ
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การประยุกต์ของสารประกอบเชิงซ้อน ออร์แกโนแทรนซิชันในการสังเคราะห์สารอินทรีย์

-คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย

ปรับคาอธิบาย
รายวิชาในเรื่องการ
ทา dis-connection
molecular เพือ่ เป็น
การ ออกแบบการ
สังเคราะห์โครงสร้าง
โมเลกุลใหญ่
1.เพิ่มเติมคาอธิบาย
รายวิชา: ความหมาย
และการจาแนก
ประเภทผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
2.ปรับการกระจาย
ความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ในด้านที่2 4
และ 5 เป็น 2.1
มีความรู้ในหลักการ
และทฤษฎีทางด้าน
เคมี 2.3 สามารถ
ติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านเคมี
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เลฟินและ
อะเซติเลชันการประยุกต์ของสารประกอบเชิงซ้อน
ออร์แก
โนแทรนซิชันในการสังเคราะห์สารอินทรีย์
4024304 เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก
4(3-3-7)
4024304 เคมีของสารเฮตเทอโรไซคลิก
4(3-3-6)
Heterocyclic Chemistry
Heterocyclic Chemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
สมบั ติเคมีแ ละวิธีก ารสังเคราะห์ สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก ที่ มีเฮเทอโรอะตอมเพีย ง 1
สมบัติเคมีและวิธีการสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1
อะตอม แบบวงแหวนห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม รวมทั้งแบบที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ทั้งชนิดที่ อะตอม แบบวงแหวนห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม รวมทั้งแบบที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ทั้ง
อะตอมทั้งสองเป็นชนิดเดียวกันและต่างชนิดกัน และชนิดที่วงเฮเทอโรไซคลิกเชื่อมต่อกับวงเบนซีน ชนิดที่อะตอมทั้งสองเป็นชนิดเดียวกันและต่างชนิดกัน และชนิดที่วงเฮเทอโรไซคลิกเชื่อมต่อกับ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
วงเบนซีน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024305 การสังเคราะห์สารอินทรีย์
4(3-3-7)
4024305 การสังเคราะห์สารอินทรีย์
4(3-3-6)
Organic Synthesis
Organic Synthesis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
การออกแบบสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยการวิเคราะห์แบบย้อนกลับ และการสังเคราะห์
หลั ก เกณฑ์ แ ละเทคนิ ค ในการสั งเคราะห์ ส ารอิ น ทรี ย์ วิ ธี ก ารตั ด ทอนโมเลกุ ล ในการ
สารอินทรีย์ที่น่าสนใจ ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ออกแบบการสังเคราะห์สารอินทรีย์ การเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชั น การสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนคาร์บอน หมู่ปกป้องในเคมีอินทรีย์ สังเคราะห์ การสังเคราะห์แบบอสมมาตร การออกแบบและ
สังเคราะห์สารอินทรีย์อย่างง่าย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024306 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปฏิบตั ิการ
3(2-3-5)
4024306 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
Chemistry of Natural Products and Laboratory
Chemistry of Natural Products and Laboratory
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัตกิ าร 1
สมบัติ ปฏิกิริยา การสกัดแยก การวิเคราะห์และการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่เป็น
ความหมายและการจาแนกประเภทผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมบัติ ปฏิกิริยา การสกัดแยก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการพัฒนาให้เกิด
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ประโยชน์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

134

134
146

4024307 พฤกษเคมีและปฏิบัติการ
4(3-3-7)
Phytochemistry and Laboratory
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
โครงสร้าง สมบัติ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากพืช และการ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024404 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Thermodynamics
อองซอมเบิลแบบบัญญัติ ค่าเฉลี่ยอองซอมเบิ ลฟังก์ชันแบ่งส่วน สถิติแมกซเวลล์ – โบลซ
มันน์ สถิติเฟร์มี – ดิแรก สถิติโบส - ไอน์สไตน์ พาราดอกซ์ของกิบส์
4024411 เคมีของคอลลอยด์และปฏิบัติการ
4(3-3-7)
Colloidal Chemistry and Laboratory
ระบบของคอลลอยด์ สมบัติทางแสงของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของคอลลอยด์ การ
ดูดซับ การดูดซึม การดูดกลืน สมบัติทางไฟฟ้าของคอลลอยด์ เสถียรภาพของคอลลอยด์ การ
รวมตัวของคอลลอยด์ และสารละลายคอลลอยด์กับสารลดแรงตึงผิว

3.3 มีความใฝ่รู้
สามารถ วิเคราะห์
และสังเคราะห์
ความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ ที่ หลากหลาย
ได้อย่างถูกต้อง เพื่อ
การนาไปสู่การ
สร้างสรรค์ นวัตกรรม
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์
สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นและเป็น
สมาชิกที่ดี 5.4
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บ
รวมรวบ สืบค้น และ
นาเสนอข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์
4024307 พฤกษเคมีและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
คิดคานวณตามสูตร
Phytochemistry and Laboratory
การกาหนดหน่วย
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
และจานวนชั่วโมง
โครงสร้าง สมบัติ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากพืช และ
ของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024404 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
-คงเดิมStatistical Thermodynamics
อองซอมเบิ ลแบบบั ญ ญั ติ ค่าเฉลี่ย อองซอมเบิ ลฟังก์ชันแบ่ งส่ว น สถิ ติแมกซเวลล์ –
โบลซมันน์ สถิติเฟร์มี – ดิแรก สถิติโบส - ไอน์สไตน์ พาราดอกซ์ของกิบส์
4024411 เคมีของคอลลอยด์และปฏิบัติการ
4(3-3-6)
คิดคานวณตามสูตร
Colloidal Chemistry and Laboratory
การกาหนดหน่วย
ระบบของคอลลอยด์ สมบั ติทางแสงของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของคอลลอยด์ และจานวนชั่วโมง
การดูดซับ การดูดซึม การดูดกลืน สมบัติทางไฟฟ้าของคอลลอยด์ เสถียรภาพของคอลลอยด์
ของมหาวิทยาลัย
การรวมตัวของคอลลอยด์ และสารละลายคอลลอยด์กับสารลดแรงตึงผิว

135
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024506 ชีวเคมีวิเคราะห์
4(3-3-7)
4024506 ชีวเคมีวิเคราะห์
4(3-3-6)
Analytical Biochemistry
Analytical Biochemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
หลักการและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ การ
หลักการและวิธีก ารที่ใช้ในการวิเ คราะห์ สารชีวโมเลกุล เช่น
วิธีโครมาโทกราฟี
ประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านี้ ศึกษาและติดตามปฏิกิริยาทางชีวเคมีของสารเหล่านั้น
อิเลคโตรโฟลิซิส สเปกโทรโฟโตเมตรี การแยกให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์จลนศาสตร์ของเอนไซม์
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
การตรวจสอบลักษณะของชีวโมเลกุล ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ การประยุกต์ใช้วิธีการ
เหล่านี้ ศึกษาและติดตามปฏิกิริยาทางชีวเคมีของสารเหล่านั้น
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4024612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง
1(0-3-0)
Advanced Instrumental Analytical Chemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022611 และ 4023612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
และ 2
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง โดยเน้นข้อดีข้อเสียของวิธีวิเคราะห์แต่ละวิธี และ
วิธีการออปติไมซ์เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรงและแม่นยา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024729 การควบคุมการตรวจสอบและการประเมิน 1(0-3-0)
คุณภาพผลิตภัณฑ์เคมี
Controlling and Auditing the Quality
of Chemical Products
ระบบและการรับ รองมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น
ISO9002 ISO14000
ISO/IEC 17025 ISO18000 กระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฝึ ก การตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณ ฑ์ในสถานประกอบการและหน่วยงานระหว่างการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคปฏิบัติ

คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย
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4024612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง
1(0-3-1)
Advanced Instrumental Analytical Chemistry
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 4022611 และ 4022612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 และ
2
การวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ ชั้นสูง โดยเน้นข้อดีข้อเสียของวิธีวิเคราะห์ แต่ละวิธี และ
วิธีการออปติไมซ์เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรงและแม่นยา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4024729 การควบคุมการตรวจสอบและการประเมิน
1(0-3-1)
คุณภาพผลิตภัณฑ์เคมี
Controlling and Auditing the Quality
of Chemical Products
ระบบและการรั บ รองมาตรฐานอุ ต สาหกรรม เช่ น ISO9002 ISO14000 ISO/IEC
17025 ISO18000 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ฝึกการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใน
สถานประกอบการและหน่วยงานระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา โดยเพิ่ม วิธี
โครมาโทกราฟี อิเลค
โตรโฟลิซิส สเปกโทร
โฟโตเมตรี การแยก
ให้บริสุทธิ์ของ
เอนไซม์จลนศาสตร์
ของเอนไซม์
การตรวจสอบ
ลักษณะของชีว
โมเลกุล
ทั้ง
ทางด้านคุณภาพและ
ปริมาณ
- คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย
คิดคานวณตามสูตร
การกาหนดหน่วย
และจานวนชั่วโมง
ของมหาวิทยาลัย
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4024901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(90)
4023902 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
2(180)
Preparation for Professional Experience
Preparation for Professional Experience
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนา
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนา
ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะที่เหมาะสมทางด้านบุคลิกภาพ จรรยาบรรณในวิชาชีพเคมี
ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะที่เหมาะสมทางด้านบุคลิกภาพ จรรยาบรรณในวิช าชีพเคมี จั ด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับตัวแทนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิชาใหม่
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4024903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
5(450)
Field Experiences in Chemistry
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโรงงานและแหล่งประกอบการเคมีในหน่วยงานราชการ หรือ
องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน และให้มีการสัมมนาหลังการฝึก สรุปผลภายหลังการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
4024904 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์เคมีในสถานประกอบการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดย
บู รณาการความรู้ที่ได้จ ากการศึก ษาในหลัก สูตรกับ การปฏิ บั ติงานจริง การจั ดทาโครงร่างและ
ดาเนินงานโครงการวิจัย การรายงานผลการเขียนรายงานโครงงานวิจัย การนาเสนอโครงงานวิจัย
แบบปากเปล่าพร้อมทั้งจัดทารายงานเป็นรูปเล่ม

4023903 การเตรียมสหกิจเคมี
1(90)
Preparation for Cooperative Education in Chemistry
หลักการ กระบวนการ ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสห
กิจ ความรู้พื้นฐานทางเคมีที่จาเป็นสาหรับในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเตรียม
เอกสารสมัครงาน และเทคนิคในการสมัครงาน การพัฒ นาทั ก ษะทางด้า นการสื่อ สารและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานที่ทางาน จรรยาบรรณและความปลอดภัยในการทางาน
4024903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
5(450)
Field Experiences in Chemistry
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโรงงานและแหล่งประกอบการเคมีในหน่วยงานราชการ
หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน และให้มีการสัมมนาหลังการฝึก สรุปผลภายหลัง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4024904 สหกิจศึกษาเคมี
6(540)
Cooperative Education in Chemistry
การฝึ ก ปฏิ บั ติ งานสหกิ จ ศึ ก ษาภายในหน่ ว ยงานภาครัฐหรือ เอกชน ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ
สาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกทักษะด้านการวิจัย และงานด้านอื่นๆ โดยบูรณา
การความรู้ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รกั บ การปฏิ บั ติ งานจริ ง การจั ด ท าโครงร่ า งและ
ด าเนิ น งานโครงการวิ จั ย การรายงานผลการเขี ย นรายงานโครงงานวิ จั ย การน าเสนอ
โครงงานวิจัยแบบปากเปล่าพร้อมทั้งจัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
4024921 ความเป็นผู้ประกอบการสาหรับนักเคมี
3(3-0-6)
Entrepreneurship for Chemists

- เปลี่ยนรหัสวิชาจาก
4024901 เป็น
4023902
- เปลี่ยนหน่วย กิ
ตจาก 1(90) เป็น
2(180)
- เพิ่มเนื้อหาจัด
กิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นัก
ศึกษากับตัว
แทนหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

-คงเดิม-

เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กั บ ส า ข า วิ ช า ข อ ง
นั ก ศึ ก ษาอย่ า งเป็ น
ระบบ ได้ ฝึ ก ทั ก ษะ
ด้านการวิจัย และงาน
ด้านอื่นๆ
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อเป็นแนวทางใน
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ปัจ จัย พื้นฐานของการเป็ นผู้ป ระกอบการ ความรู้ทั่วไปในการบริห ารจัดการธุรกิจ
สาหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้านเคมีและที่เกี่ยวข้องการตลาดและการวางแผนการตลาด ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีและความสาคัญของระบบบัญชีสาหรับผู้ประกอบการใหม่ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน กรณีศึกษา เกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ เทคนิคการเขียนแผน
ธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
4024923 วิทยาการนาโนทางเคมี
3(3-0-6)
4024923 วิทยาการนาโนทางเคมี
3(2-2-5)
Chemical Nanoscience
Chemical Nanoscience
ความหมาย ความสาคัญ และแนวคิดของวิทยาการนาโนและการใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
ความหมาย ความสาคัญ และแนวคิดของวิทยาการนาโนและการใช้ในอุตสาหกรรม
และให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิทยาการนาโน ปฏิบัติการตามเนื้อหา
เคมี และให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิทยาการนาโน ปฏิบัติการตามเนื้อหา

2.2.3 วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559

เปลี่ยนแปลงชั่วโมง
ทฤษฎีกับปฏิบัติ จาก
เดิม 3 (3-0-6) เป็น
3(2-3-5) เพื่อให้
สอดคล้องกับ
คาอธิบายรายวิชา

เหตุผล
รายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2564
4021112 มาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
ทางเคมีอุตสาหกรรม
Standard and Safety in
Industrial Chemistry Operations
อันตรายจากสารเคมีสัญ ลัก ษณ์ สารที่เป็ นอั นตราย สารไวไฟ สารระเบิ ดได้ สาร
กัมมันตรังสี และสารกัดกร่อ น การจั ดสารเคมี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน ภัย ส่ว นบุ คคล การ จั ดเก็ บ
สารเคมี อั น ตราย การจั ด การของเสี ย อั น ตราย ความปลอดภั ย ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านใน
ห้องปฏิบั ติก าร ความเสี่ย งของการเกิดอุบั ติเหตุก ารควบคุมและป้ องกันอัคคีภัย กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัย และศึกษากรณีต่างๆ
หลักการเบื้องต้นของมาตรฐาน ISO หลักเกณฑ์ ข้อกาหนดทางด้านการจัดการทา
เอกสาร ขอบเขต การตรวจสอบ การวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ISO ปฏิบัติการ การแก้ไข และ
การตรวจติดตามซ้า เช่น มาตรฐาน ISO 9000 มาตรฐาน ISO 14000 มาตรฐาน ISO 18001
มาตรฐาน ISO 17025 และมาตรฐานอืน่ ๆ
4022202 เคมีอนินทรีย์ทางเคมีอุตสาหกรรม
4(3-3-6)
และปฏิบัติการ
Inorganic Chemistry for Industrial Chemistry
and Laboratory
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน การเกิดและสมบั ติของสารประกอบเชิงไอออน และ

การประกอบอาชีพ
สาหรับผู้เรียน
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สมบั ติ ท างเคมี ร วมถึ งกลไกปฏิ กิ ริ ย าและสมบั ติ ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า ทฤษฎี ส นามสมบั ติ แ ละ
สารประกอบของธาตุ รี พ รี เซนเทที ฟ โลหะ โลหะผสม สารกึ่ ง ตั ว น า เคมี อ นิ น ทรี ย์ ท าง
อุตสาหกรรม
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022403
เคมีเชิงฟิสิกส์ทางเคมีอุตสาหกรรม
4(3-3-6)
และปฏิบัติการ
Physical Chemistry for Industrial
Chemistry and Laboratory
โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล สเปกโทรสโกปี เคมี
พื้นผิว เคมีคอลลอยด์ การดูดซับ อุณหพลศาสตร์ และการประยุกต์ ในอุตสาหกรรม
ปฏิบัตกิ ารที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4022603 เคมีวิเคราะห์ทางเคมีอุตสาหกรรม
4(3-3-6)
และปฏิบัติการ
Analytical Chemistry for Industrial Chemistry
and Laboratory
ปริมาณสารสัมพันธ์และวิธีเตรียมสารเคมีการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และการประยุกต์ทางสเปกโทรสโกปีที่เกี่ยวกับการดูดกลืนแสง และ
การคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เช่น การวิเคราะห์โดยอินฟราเรด อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล
อะตอมมิกแอบซอร์พชั้นสเปกโทรมิเตอร์, Scanning Electron Microscopy และการประยุกต์
ในอุตสาหกรรม
ปฏิบัตกิ ารที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023142 ภาษาอังกฤษสาหรับเคมีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
English for Industrial Chemistry
and Laboratory
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สาหรับเคมี
อุตสาหกรรม การเขียนรายงาน การทดลองโดยใช้เอกสารอ้างอิง การนาเสนอผลงาน
4023701 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Instrument and Measurement
อุปกรณ์สาหรับการวัดมิติและเลขนัยสาคัญ หลักการและ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องมือทางอุตสาหกรรม
การสอบเทียบและการทวนสอบ การทางานของหม้อไอน้า
คอมเพรสเซอร์ เครื่องสูบ วาล์ว อุปกรณ์วัดความดัน อุณหภูมิระดับ
และอัตราการไหล
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4023702
อุตสาหกรรมการผลิตและปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Processing
Industry and Laboratory
ปัจจัยการผลิต ความหมายและปัจจัยการผลิต
สินค้า กระบวนการในอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023703
การจัดการสิง่ แวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
Environment Management in Industrial Plant
หลักการและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
อุ ตสาหกรรมโดยใช้ เทคโนโลยีทางเคมี องค์ป ระกอบของการจั ดการสิ่งแวดล้อ มในโรงงาน
อุตสาหกรรม
4023704 หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะหน่วยสาหรับเคมีอุตสาหกรรม
และปฏิบัติการ
4(3-3-6)
Unit Operation for Industrial Chemistry
and Laboratory
หลักการและกระบวนการสาหรับกลศาสตร์ของไหล
การลดขนาดอนุภาค การ
ตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง การตกผลึก การดูดซึม การดูดซับ และการกรอง การสกัด การกลั่น
การระเหย การทาแห้ง การเกิดปฏิกิริยาเคมีในปฏิกรณ์แบบกะ แบบกึ่งกะ
และ
แบบต่อเนื่อง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4023727 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5 )
Engineering Drawing
มาตรฐานงานเขียนแบบ การเขียนภาพสามมิติ การเขียน
ภาพฉาย การเขียนภาพตัด และ การกาหนดขนาด การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
4024922 ความเป็นผู้ประกอบการสาหรับนักเคมี
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Entrepreneurship for Industrial Chemists
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจร
ควบคุมคุณภาพการออมและการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการ
การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงาน
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการสาหรับนักเคมีอุตสาหกรรม
4023705
เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-6)
Selected Topics in Industrial Chemistry
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เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอุตสาหกรรมที่กาลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน
4023706 เทคโนโลยีการเคลือบพื้นผิว
3(3-0-6)
และการวิเคราะห์คุณลักษณะ
Surface Coating Technology and Characterization
สมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของสารเคลือบ สารยึดตัว
ทาละลาย และสารเติมแต่งที่ใช้ในการเคลือบ การปรับแต่งพื้นผิว และ
เทคโนโลยีการเคลือบผิวแบบต่างๆ การเคลือบด้วยไอทางกายภาพ การ
เคลือบด้วยไอทางเคมี การเคลือบโดยใช้ ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า เทคนิค
การพ่นเคลือบด้วยความร้อน หลักการเคลือบผิวแบบต่างๆ การเลือก
เทคนิคที่จะใช้ในการเคลือบ การทาความสะอาดและเตรียมพื้นผิว
ระบบการเคลือบและหน้าที่ของตัวแปรต่างๆในการเคลือบ การทดสอบ
ประสิทธิภาพของ ผิวเคลือบ การวิเคราะห์พื้นผิวด้วยเทคนิคต่างๆ
4023707 การประยุกต์สารอินทรีย์เชิงอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Organic Application
เทคนิคการสังเคราะห์สารอินทรีย์ การออกแบบ
การสังเคราะห์ ความว่องไวของ สารอินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารกาจัดศัตรูพืช สีย้อม
ยารักษาโรค น้ามันหอมระเหย และสารลดแรงตึงผิว เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
4023708 สเปกโทรสโกปีและการพิสูจน์เอกลักษณ์
3(3-0-6)
Spectroscopy and Identification
การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเพื่อหาสูตร
โครงสร้างของสารอินทรีย์ด้วย เทคนิคอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโก
ปี และแมสสเปกโทรสโกปี สาหรับการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม
เคมี
4023709
อุตสาหกรรมสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
Natural Product Industry
การแบ่งชนิด เทคนิคการแยก การวิเคราะห์เอกลักษณ์สาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสารด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น อาหารเสริม
สารเติมแต่งอาหาร ยาแผนโบราณ สมุนไพร และ เครื่องสาอาง
4023710 เคมีและอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
3(3-0-6)
Chemistry and Cosmetic Industry
องค์ประกอบ การผลิต ประโยชน์และพิษที่เกิดจาก
เครื่องสาอาง การวิเคราะห์เครื่องสาอาง เครื่องสาอางเกี่ยวกับ
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4023711 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 3(3-0-6)
ในอุตสาหกรรม
Quality Control and Quality Assurance in Industry
พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การบริหารคุณภาพ เครื่องมือในการควบคุม
คุณ ภาพ การควบคุมคุณ ภาพทางสถิ ติ แผนภู มิควบคุมคุณ ภาพ การปรับ ปรุงคุณ ภาพด้ว ย
แผนภูมิ คุณภาพ การชักตัวอย่าง หลักของการประกันคุณภาพ ส่วนประกอบที่สาคัญในการ
ประกันคุณภาพ วิธีในการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
4023712 การพิสูจน์เอกลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Characterization of product quality
หลักการทางานและการพิสูจน์เอกลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สาหรับอุตสาหกรรมเคมี
สารซักล้าง สีและสารเคลือบ เยื่อและกระดาษ สิ่งทอ อาหาร เวชภัณฑ์เครื่องสาอาง การเกษตร
เพื่อชุมชน
4023713 การบาบัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Waste Treatment
ศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาและแหล่งที่มาของของเสีย และมลพิษ ชลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
น้าเสีย วิธีบาบัดของเสีย การขนถ่ายและจัดเก็บของเสีย ก๊าซชีวภาพจากของเสีย ขยะมูล
ฝอย วิธีการกาจัด กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการกาจัด การจัดการของเสีย การสร้างจิตสานึกที่
ดี และการควบคุมปริมาณของเสีย
4023714 การจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management
การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม การจัดการ สิ่งแวดล้อมใน
ประเทศและต่างประเทศ การจัดการการขนส่ง พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม การ
ประเมินวัฏจักรชีวิต
4023715 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
3(3-0-6)
Fuel Cell Technology
อุณหพลศาสตร์ของเซลล์เชื้อเพลิง จลนศาสตร์ของเคมีไฟฟ้า
สาหรับปฏิกิริยาใน เซลล์เชื้อเพลิง การขนส่งประจุและมวลของเซลล์
เชื้อเพลิง การเร่งปฏิกิริยาทางไฟฟ้า การศึกษาหาอัตลักษณ์ของเซลล์
เชื้อเพลิง ชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง องค์ประกอบของ เซลล์เชื้อเพลิงและ
ผลกระทบขององค์ประกอบที่มีต่อประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง
การผลิตเชื้อเพลิงและการกักเก็บ การนาเซลล์เชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์
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4023716 ระบบท่อและการออกแบบในระบบบาบัดน้าเสีย 3(3-0-6)
Piping System and Design in Wastewater
Treatment System
ชนิดมาตรฐาน รหัสและข้อกาหนดของท่อ ข้อต่อและวาล์ว
ชนิดของเครื่องสูบ ท่อในระบบบาบัดน้าเสีย แผนผังกระบวนการบาบัด
น้าเสีย สมบัติของของไหลและ สมการพื้นฐาน กลศาสตร์ของไหล
การไหลของน้าเสียในท่อ การวัดของไหลในท่อ การออกแบบระบบท่อ
และเครื่องสูบน้าในการบาบัดน้าเสีย
4023717 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางพลังงานของ
2(2-0-4)
กระบวนการ
Exegetic Analysis of Processes
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางพลังงานของส่วนประกอบสาหรับ
ระบบเดียว ปฏิกรณ์เคมี ห้องเผาไหม้เครื่องมือแลกเปลี่ยนความร้อน และกระบวนการอย่างง่าย
สาหรับกระบวนการเผาไหม้แก๊สซิฟิเคชั่น
4023718 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Gas Processing
ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง องค์ประกอบและประเภทของ
ปิโตรเลียม หินต้นกาเนิดและแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม การสารวจและแหล่งปิโตรเลียม
ผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการสารวจและการผลิตปิโตรเลียม การแยกก๊าซ
ธรรมชาติ การกลั่นน้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติและจากการกลั่นน้ามันดิบ
และการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและ
แนวทางแก้ไข สถานการณ์พลังงานของโลกและของประเทศไทย การใช้พลังงานด้าน
การคมนาคมของประเทศไทย การกาหนดราคาน้ามันเชื้อเพลิง ผลกระทบและแนว
ทางการแก้ไขผลจากการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงาน
ทดแทน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสือ่ สารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
4023719
กระบวนการวิศวกรรมปิโตรเคมี
3(3-0-6)
Petrochemical Engineering Process
กระบวนการแยกปิโตรเลียมและการทาให้บริสุทธิ์
กระบวนการแปรรู ป และกระบวนการขั้ น ต่ อ เนื่ อ งของปิ โ ตรเลี ย ม กระบวนการแครกกิ ง
กระบวนการรีฟอร์มมิง กระบวนการโค้กกิง กระบวนการแอลคีเลชัน กระบวนการไอโซเมอไรเซ
ชัน กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
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4023720 ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Catalysts
ชนิด โครงสร้าง สมบัติเฉพาะ และเทคโนโลยีการ
สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ และวิวิธพันธุ์ประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาสาหรับอุตสาหกรรม
4023721 การกลั่นปิโตรเลียม
3(3-0-6) Petroleum
Distillation
ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม การสารวจ การขุดเจาะ การ
ขนส่ง การกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม กระบวนการ
ปรับปรุงและทดสอบคุณภาพปิโตรเลียม
4023722 อุตสาหกรรมน้าตาล
3(2-2-5)
Sugar industry
ความสาคัญของอุตสาหกรรมน้าตาล พืชที่ให้น้าตาล บทบาทของน้าตาลที่มีต่อ
อุตสาหกรรมอาหารชนิดอื่ นๆ เทคนิคและกรรมวิธีในการผลิตน้าตาลในแบบอุ ตสาหกรรม
สารเคมีและการฟอกสี การวัดคุณภาพของน้าตาล การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา และผล
พลอยได้จากอุตสาหกรรมน้าตาล โดยปฏิบัติการตามทฤษฎี
4023723 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Beverage industry
ความสาคัญของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กระบวนการผลิตเครื่องดื่มต่างๆ ทั้ง
ประเภทอัดลมและไม่อัดลม เครื่องดื่มประเภทที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม อาหาร
เหลวอื่นๆ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โดยปฏิบัติการตามทฤษฎี
4023724
อุตสาหกรรมการหมัก
3(2-2-5)
Fermentation industry
ความสาคัญของอุตสาหกรรมการหมัก ประเภทของการหมัก ปัจจัยที่ควบคุม
การหมัก จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมัก บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก การ
คัดเลือกจุลินทรีย์ในการหมัก ระบบการหมักและอุปกรณ์ การหมักอาหารประเภทต่างๆ การ
ขยายขนาดสาหรับ การหมัก การแยกและการทาให้อาหารหมักบริสุทธิ์ ความปลอดภัยของ
อาหารหมัก โดยปฏิบัติการตามทฤษฎี
4023725 อุตสาหกรรมแป้ง
3(2-2-5)
Starch industry
ความสาคัญของอุตสาหกรรมแป้ง โครงสร้างองค์ประกอบทาง
กายภาพและเคมีของแป้ง การผลิตแป้งจากวัตถุดิบต่างๆ เทคนิค
การวิเคราะห์คุณสมบัติและคุณภาพของแป้ง การผลิตแป้งดัดแปรและ
การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ การใช้ประโยชน์จากผล
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พลอยได้ในกระบวนการผลิตแป้ง โดยปฏิบัติการตามทฤษฎี
4023726 การออกแบบและการจั ด การโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหาร3(2-2-5) Food
Industry Plant and Design
การออกแบบโรงงาน การเลือกที่ตั้ง การประมาณกาลังการผลิตและความต้องการ
วัตถุดิบ การเลือกอุปกรณ์การผลิต การวางผังกระบวนการผลิตและโรงงานตามหลักสุขาภิบาล
การจัดตารางการผลิต การจัดองค์กรและอัตรากาลัง การคานวณต้นทุน และจุดคุ้มทุน การ
จัดการโรงงานอาหาร ข้อบังคับเกี่ยวกับสุขอนามัย แรงงาน
การประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
4023802
เทคโนโลยียาง
3(2-2-5)
Latex Technology
ชนิ ด โครงสร้าง สมบั ติท างเคมี และกายภาพของยางธรรมชาติแ ละยางสังเคราะห์
ความเสถียรของน้ายางและอิมัลชัน สารเคมีสาหรับน้ายาง การออกสูตรและการผสม การขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์จากยางแห้งและน้ายาง ศึกษาวิธีการกรีดยาง และการดูแลรักษาสวนยาง และการฝึก
ปฏิบัติ
4023803
เคมีพอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบ
3(2-2-5) Polymer
Chemistry
and Composite Materials
ประเภทและการเรียกชื่อของพอลิเมอร์การสังเคราะห์
พอลิเมอร์พันธะและสเตอริโอ ของพอลิเมอร์ความเป็ นผลึ ก มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์การ
ละลายของพอลิเมอร์และสมบัติด้าน ความร้อนของพอลิเมอร์พอลิเมอร์เชิงประกอบเบื้องต้น
และสมบัติต่างๆ และการฝึกปฏิบัติ
4023904
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม
2 (180)
Preparation of Field Experiences in Industrial Chemistry
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
พัฒนาทักษะ เจตคติ คุณลักษณะที่เหมาะสมทางด้านบุคลิกภาพ จรรยาบรรณในวิชาชีพเคมี
4023905 การเตรียมสหกิจเคมีอุตสาหกรรม
1(90)
Preparation for Cooperative Education in Industrial Chemistry
หลักการ กระบวนการ ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แบบสหกิจ ความรู้พื้นฐานทางเคมี อุ ตสาหกรรมที่จ าเป็นสาหรับ ในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การเตรีย มเอกสารสมัครงาน และเทคนิคในการสมัครงาน การพัฒนาทัก ษะ
ทางด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานที่ทางาน จรรยาบรรณและความ
ปลอดภัยในการทางาน
4024909
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม 5(450)
Field Experiences in Industrial Chemistry

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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การปฐมนิเทศการฝึกงาน ปฏิบัติงานในสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับเคมีอุ ตสาหกรรม
การนาเสนอและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4024910
สหกิจศึกษาเคมีอุตสาหกรรม
6(540)
Cooperative Education in Industrial Chemistry
การทาโครงการวิจัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภายใต้การกากับและดูแลโดยผู้ชานาญการประจาสถานประกอบการและ อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ การเขี ยนรายงานความก้าวหน้าและนาเสนอต่ อ ภาควิชา การจั ดทาโครงร่างและ
ด าเนิ น งานโครงการวิ จั ย การรายงานผลการเขี ย นรายงานโครงงานวิ จั ย การน าเสนอ
โครงงานวิจัยแบบปากเปล่าพร้อมทั้งจัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
2.2.3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
4061101

4061102

นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Ecology
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ดิน น้า จุลินทรีย์ ป่าไม้ โครงสร้างและหน้าที่ของ
ระบบนิ เวศแต่ละระบบ บทบาทความสัมพั นธ์ระหว่า งสิ่ งมีชีวิตกั บ สิ่งแวดล้อ ม ความสัมพั น ธ์
ระหว่างระบบนิเวศแต่ละระบบกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน ปัจจัยจากัด วัฏจักรของสาร ประชากร
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจายมลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิ เวศและสิ่งแวดล้อม การใช้ความรู้ทางนิเวศวิทยาในป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062202 การสารวจสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพ 3 (2-2-5)
Environmental Survey and Quality Analysis
พื้นฐานการใช้แผนที่ วางแผนการสารวจด้านสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้แผนที่ด้านการ
สารวจสิ่งแวดล้อม เก็บตัวอย่างและรักษาตัวอย่าง หลักการวิเคราะห์คุณภาพสิง่ แวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564

เหตุผล

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Science Foundation
ขอบเขตของสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบและบทบาทของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ
และความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ สมดุลในธรรมชาติ ระบบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอ ากาศ ขยะมูลฝอยและของเสีย อั นตราย สถานการณ์ ด้า นสิ่งแวดล้อ มโลกภูมิ ภ าคและ
ท้องถิ่น ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่กาลังประสบอยูใ่ นสภาวะปัจจุบันกับการแก้ไขปัญหาและ
ป้องกัน พลังงานทางเลือกและความยั่งยืน
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4061102 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Ecology
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ดิน น้า จุลินทรีย์ ป่าไม้ โครงสร้างและหน้าที่
ของระบบนิเวศแต่ละระบบ บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศแต่ละระบบกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน ปัจจัยจากัด วัฏจักรของ
สาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจายมลพิษ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การใช้
ความรู้ทางนิเวศวิทยาในป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062202 การสารวจสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพ 3(2-2-5)
Environmental Survey and Quality Analysis
การใช้แผนที่ การใช้เครื่องมือการสารวจ การวางแผนการสารวจด้านสิ่งแวดล้อม
การเก็บตัวอย่างและรักษาตัวอย่าง หลักการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพ

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
เนื้อหามีความกระชับ
มากขึ้นและ

4061101

คงเดิม

1.ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อเพิ่ม
เนื้อหาที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์
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พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Science Foundation
ขอบเขตของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สมดุลในธรรมชาติสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
โลก ภูมิภาคและท้องถิ่น ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขและป้องกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคที่กาลังประสบอยู่ในสภาวะปัจจุบัน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ และระบบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

รายวิชาใหม่
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ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4062203 มลพิษทางน้า
3(2-2-5)
Water Pollution
วัฏจักรของน้า สมบัติของน้า แหล่งน้าในโลก สารพิษในน้า ผลกระทบที่เกิดจากสาร
มลพิษ หลักการจัดการมลพิษทางน้า
การวิเคราะห์ระบบมลพิษทางน้า การบารุงรักษา
แหล่งน้า ดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้า การคาดประมาณปริมาณมลพิษจากแหล่งกาเนิด การประเมินผล
กระทบจากมลพิ ษ ทางน้ าต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม วิธี ก ารและมาตรการการควบคุ ม มลพิ ษ ทางน้ า
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพในแหล่งน้าและการใช้น้าในสถานประกอบการ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062204 มลพิษทางอากาศและเสียง
3(2-2-5)
Air and Noise Pollution
แหล่งก าเนิดมลพิษ ทางอากาศและมลพิษ ทางเสีย ง ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ สารมลพิษ ที่เป็นแก๊สและอนุภาค การวัดและการเก็บตัวอย่างสารมลพิษในอากาศ
การสารวจแหล่ งมลภาวะ วิธีค วบคุ มมลพิ ษ ทางอากาศและมลพิ ษ ทางเสีย ง มาตรฐาน
คุณภาพอากาศ กฎหมายการควบคุมคุณภาพอากาศ เทคโนโลยีการควบคุมสารมลพิษทาง
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062303 กฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Stand and Laws
หลัก การแนวคิดทฤษฎี และความสัมพนัธ์ระหว่างระบบนิเวศ นโยบายของรัฐองคก์ร
มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่ น ในการวางแผนการจั ด การ การใช้ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ รวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ
อาทิ พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติสัตว์ป่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
4063201 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย 3(2-2-5)
Solid Waste Management
กระบวนการการเกิดขยะ ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย ผลกระทบขยะมูล
ฝอยต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายในการควบคุมปริมาณและการกาจัด ระบบการขนถ่าย
วิวัฒนาการการกาจัด การรวบรวมและกระบวนการเก็บ การสารวจและวิเคราะห์ วิธีการกาจัด

ปัจจุบัน
2. ปรับปรุงรหัส
รายวิชา
คงเดิม

คงเดิม
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4062203 มลพิษทางน้า
3(2-2-5)
Water Pollution
วัฏจักรของน้า สมบัติของน้า แหล่งน้าในโลก สารพิษในน้า ผลกระทบที่เกิดจากสาร
มลพิษ หลักการจัดการมลพิษทางน้า
การวิเคราะห์ระบบมลพิษทางน้า การบารุงรักษาแหล่ง
น้า ดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้า การคาดประมาณปริมาณมลพิษจากแหล่งกาเนิด การประเมินผลกระทบ
จากมลพิ ษ ทางน้ าต่อ สิ่งแวดล้ อ ม วิธีก ารและมาตรการการควบคุ มมลพิ ษ ทางน้ า กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพในแหล่งน้าและการใช้น้าในสถานประกอบการ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062204 มลพิษทางอากาศและเสียง
3(2-2-5)
Air and Noise Pollution
แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
สารมลพิษที่เป็นแก๊สและอนุภาค การวัดและการเก็บตัวอย่างสารมลพิษในอากาศ การสารวจ
แหล่ งมลภาวะ วิธี ควบคุ มมลพิ ษ ทางอากาศและมลพิ ษ ทางเสี ย ง มาตรฐานคุณ ภาพอากาศ
กฎหมายการควบคุมคุณ ภาพอากาศ เทคโนโลยีการควบคุมสารมลพิษ ทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062303 กฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Law and Policy
วัตถุประสงค์ของนโยบาย กระบวนการจัดทานโยบาย เทคนิคการกาหนดนโยบาย
การทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม กรอบนโยบาย
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การวางแผนและจัดทาแผนสิ่งแวดล้อม การกาหนดนโยบายและ
แผนการส่ งเสริมรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ แผนปฏิ บั ติก ารเพื่ อ การจั ดการคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับชาติ สัมมนานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อาทิ
พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พระราชบั ญ ญั ติ สั ต ว์ ป่ า พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
4063201 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย 3(2-2-5 )
Solids and Hazardous Waste Management
กระบวนการการเกิดขยะ ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย ผลกระทบขยะมูลฝอย
ต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายในการควบคุมปริมาณและการกาจัด ระบบการขนถ่าย วิวัฒนาการการ
กาจัด การรวบรวมและกระบวนการเก็บ การสารวจและวิเคราะห์ วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

สิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

ปรับปรุงชื่อรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
เพื่อเพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาให้มีเนื้อหาให้
มีรายละเอียดมาก
มากขึ้น
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4063207 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
English for Environmental Sciences
การอ่านบทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเขียน
ข้อความ บทความ และรายงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษ
4063306 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-2-5)
Biodiversity Conservation
ความหมาย ความสาคัญ ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดของ
ความหลากหลายทางชีว ภาพ ประโยชน์ข องความหลากหลายทางชีว ภาพ การทาลายถิ่ นที่อ ยู่
ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เทคนิคการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ต่างๆ การประเมินคุณค่ า การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ กฎหมาย และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการกาจัดขยะของประเทศไทย เทคโนโลยีการออกแบบที่ฝังกลบขยะ
อย่างง่าย การนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Geographic Information Technology
for Environment
ความรู้ เกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ระบบสารสนเทศเบื้ อ งต้ น ความรู้ เกี่ ย วกั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะและโครงสร้าง ข้อมูล ระบบการนาเข้าข้อมูล การฝึกปฏิบัติจัดเก็บ
ข้อ มูลและประมวลผลข้อ มูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการวิเคราะห์ ข้ อมูล การแสดงผล
หลักการจัดการระบบฐานข้อมูลด้านกายภาพ การกาหนดและระบุตาแหน่งบนพื้นโลก ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานด้านสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063204 เทคโนโลยีการจัดการน้าเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Technology
แหล่งและสมบัติของน้าเสีย นิเวศวิทยาน้าเสีย มลภาวะทางน้าและมาตรฐานน้าทิ้ง
หลัก การและกระบวนการบ าบัดน้าเสีย การบ าบัดน้าเสียทางกายภาพ เคมี ชีววิทยา ระบบ
บาบัดน้าเสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนและแบบไม่ใช้ออกซิเจน การบาบัดและกาจัดตะกอน
ปัญหาของระบบบาบัดน้าเสีย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063207 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
English for Environmental Sciences
การอ่านบทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเขียน
ข้อความ บทความ และรายงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษ
4063306 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-2-5)
Biodiversity
ความหมาย ความสาคัญ ของความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ การทาลายถิ่นที่อยู่ ปัญหา
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เทคนิคการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ต่างๆ การประเมินคุณค่า การใช้ป ระโยชน์อย่างยั่งยื น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษ ย์แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพ กฎหมาย และอนุสัญ ญาที่เกี่ยวข้อง ความสาคัญ ของการอนุรัก ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

.ปรับปรุง คาอธิบาย
รายวิชา ให้มีเนื้อหา
กระชับและมีความ
ทันสมัยเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อเพิ่ม
เนื้อหาที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์
ปัจจุบัน
คงเดิม

ป รั บ ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
เพื่อให้เนื้อหามีความ
เหมาะสมมากขึ้น
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ปฏิกูลการกาจัดขยะของประเทศไทย เทคโนโลยีการออกแบบที่ฝังกลบขยะอย่างง่าย การนาขยะมูล
ฝอยไปใช้ประโยชน์
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Geographic Information Technology
for Environment
ความรู้เบื้อ งต้นด้านภูมิศาสตร์ กายภาพ แผนที่ และการใช้แ ผนที่แ บบต่างๆ ความรู้
เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การรับ รู้ระยะไกล การท าแผนที่ ดิจิ ต อล การสารวจทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมด้วยดาวเทียม การแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม การกาหนด
และระบุ ตาแหน่งบนพื้นโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กับงานด้านสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063204 เทคโนโลยีการจัดการน้าเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Technology
ศึกษา องค์ประกอบของน้าเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบาบัดน้าเสียแบบต่างๆ การเลือก
ระบบบาบัดน้าเสียให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ ลักษณะน้าทิ้ง มาตรฐานน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
และชุมชน การวางแผนจัดการคุณภาพการออกแบบระบบบาบัดน้าเสียพื้นฐาน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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4062307 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบตั ิ
3(2-2-5) Climate Change
and Disaster management
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเสี่ยงภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ การบ่งชี้และ
ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ ได้แก่ ระดับความอันตราย ความอ่อนไหวต่อพื้นที่และสังคม และ
ความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงภัย เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ
สาหรับการลดความเสี่ยงภัยพิบัติจากภูมิอากาศ การวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
หลั ก การและแนวคิ ดการจั ด การเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น การฟื้ น ฟู แ ละเยี ย วยาหลั งเกิ ด ภั ย พิ บั ติ
แนวคิดและทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงทางการคลังจากภัยพิบัติ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063319 เทคโนโลยีการฟื้นฟูมลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental pollution remediation
technology
ความหมายและหลัก การของเทคโนโลยีฟื้ น ฟู สิ่ งแวดล้อ ม ประเภท ลัก ษณะ
ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ การเปลี่ยนรูปของสารที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้ นจากการปนเปื้ อ นของสารชนิดต่างๆ ในสิ่งแวดล้อ ม ผลกระทบที่เกิดขึ้ นทางตรงและ
ทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีฟื้นฟูและ
เทคโนโลยีในการบาบัดมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้เทคโนโลยีฟื้นฟูที่เหมาะสม
กับมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064201 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น
3(2-2-5)
4064201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Basic Environmental Impact Assessment
Environmental Impact Assessment
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการและลักษณะโครงการ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ลักษณะ
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การมี โครงการ กิจกรรมของโครงการ นโยบายและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง หลักการประเมินผลกระทบ
ส่วนร่วมของภาคประชาชน แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน แนวทางการจัดทารายงานการ
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข กรณีศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข การกาหนดมาตรการ
ตัวอย่างโครงการพัฒนาที่มีปัญหาระดับชาติ
ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ท้องถิ่นหรือตัวอย่างโครงการพัฒนาที่มปี ัญหาระดับชาติ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี
4061102 โลกศาสตร์สภาวะแวดล้อม
3(2-2-5)
4061102 โลกศาสตร์สภาวะแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Earth Science
Environmental Earth Science
ระบบสุริยะ การวิวัฒนาการของโลก โครงสร้าง ของโลก คุณสมบัติทางกายภาพของ
ระบบสุริยะ การวิวัฒนาการของโลก โครงสร้าง ของโลก คุณสมบัติทางกายภาพ
หิ น หลั ก การและเทคนิ ค ในการส ารวจโครงสร้ า งภายในของโลกและส่ ว นประกอบของโลก ของหิน หลักการและเทคนิคในการสารวจโครงสร้างภายในของโลกและส่วนประกอบของโลก

ปรับปรุงรายชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้เนื้อหา
มีความละเอียด
ครอบคลุมและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
คงเดิม
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ธรณีวิทยากายภาพ หินและแร่ วัฏจักร และขบวนการพุพังทลาย ประวัติความเป็นมาของชีวิต
รวมถึงองค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ได้ แก่ ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ลม
เมฆ หยาดน้าฝน ทัศนวิสัย และแดด ความสัมพันธ์ ระหว่างบรรยากาศกับพื้นโลก มหาสมุทร
และสิ่งมีชีวิต การใช้แผนที่พยากรณ์ อากาศ

4061302 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Microbiology
จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับสภาวะแวดล้อมต่างๆ จุลินทรีย์กับการสุขาภิบาล
จุลินทรีย์กับ อุ ตสาหกรรมและการควบคุม แก้ไข ประโยชน์แ ละโทษของจุลินทรีย์ อิ ทธิพ ลของ
จุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4061302 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Microbiology
ศึ ก ษาพื้ น ฐานและเทคนิ ค ด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยาสิ่ งแวดล้ อ ม จุ ลิ น ทรีย์ ในสิ่ งแวดล้ อ ม
บทบาทและความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ในสิ่ ง แวดล้ อ ม จุ ลิ น ทรี ย์ กั บ สภาวะแวดล้ อ มต่ า งๆ
ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์กับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขและการ
ควบคุมจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ บทบาทของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสาร
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062301 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Energy and Environment
พลั ง งาน ต้ น ก าเนิ ด แหล่ ง พลั ง งาน การถ่ า ยทอดพลั ง งาน ในระบบนิ เวศ
ความสาคัญ ของพลังงานต่อ ระบบสิ่งแวดล้อ ม พลั งงานกับ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคม
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ พลังงานของโลกและประเทศไทย ผลกระทบของการใช้พลังงาน
ต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน นโยบายพลังงาน
และพลังงานทดแทนของประเทศไทย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062302 นิเวศวิทยาเขตร้อน
3(2-2-5)
Tropical Ecology
ศึกษาระบบนิเวศของบริเวณเขตร้อน โครงสร้าง หน้าที่และความสาคัญของระบบ
นิเวศเขตร้อน ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีต่อการปรับตัวของพืชและสัตว์ ทั้งบนบกและ
ในน้า ความหลากหลายทางชีวภาพของบริเวณเขตร้อนในประเทศไทย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062304 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Economics
หลั ก เศรษฐศาสตร์ เบื้ อ งต้ น ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิ จ บทบาทของ
เศรษฐศาสตร์ต่ อ การแก้ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม ความสัม พั น ธ์ระหว่า งสิ่ งแวดล้ อ มกั บ ระบบ
เศรษฐกิ จ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ต่ อ การส่ งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม การ
วิเคราะห์ความเหมาะสม ด้านเศรษฐศาสตร์ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4062301 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Energy and Environment
พลังงาน ต้นกาเนิด แหล่งพลังงาน การถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศความสาคัญ
ของพลังงานต่อ ระบบสิ่งแวดล้อ ม พลังงานกับ การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์แ ละ
วิกฤตการณ์ พลังงานของโลกและประเทศไทย ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน นโยบายพลังงานและพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062302 นิเวศวิทยาเขตร้อน
3(2-2-5)
Tropical Ecology
ศึกษาระบบนิเวศของบริเวณเขตร้อน โครงสร้าง หน้าที่และความสาคัญ ของระบบ
นิเวศเขตร้อน ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีต่อการปรับตัวของพืชและสัตว์ ทั้งบนบกและใน
น้า ความหลากหลายทางชีวภาพของบริเวณเขตร้อนในประเทศไทย
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4062304 เศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Economics
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ บทบาทของเศรษฐศาสตร์
ต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบเศรษฐกิจ มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความเหมาะสม ด้าน
เศรษฐศาสตร์ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ าย
รา ย วิ ช า เพื่ อ เพิ่ ม
เนื้ อ หาที่ ส อดคล้ อ ง
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์
ปัจจุบัน

คงเดิม
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ธรณีวิทยากายภาพ หินและแร่ วัฏจักร และขบวนการพุพังทลาย ประวัติความเป็นมาของชีวิต
รวมถึงองค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ได้ แก่ ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ลม เมฆ
หยาดน้าฝน ทัศนวิสัย และแดด ความสัมพั นธ์ ระหว่างบรรยากาศกับ พื้นโลก มหาสมุทรและ
สิ่งมีชีวิต การใช้แผนที่พยากรณ์ อากาศ

คงเดิม

คงเดิม
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4062305 การวางแผนและการจัดการการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน3(2-2-5)
Planning and Landuse Management
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพการใช้ที่ดินใน
ประเทศไทย การสารวจลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ดินปัจจัย
และข้อจากัดของการใช้ประโยชน์ ที่ดินทางป่าไม้ การเกษตร ชุมชน และอุตสาหกรรม ระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ หลักการจาแนกสมรรถนะและศักยภาพของการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
การวางแผนและการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี

4063203 การจัดการลุม่ น้า
3(1-2-3)
Principles of Watershed Management)
พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์สิ่ ง แวดล้ อ ม ลุ่ ม น้ าและความคิ ด เกี่ ย วกั บ ลุ่ ม น้ า โครงสร้า งของ
ทรัพยากรลุ่มน้าและสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการลุ่มน้าเพื่อการควบคุมปริมาณ คุณภาพ
และอัตราการไหลของน้าการควบคุมและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง
และมลพิษในพื้นที่ลุ่มน้า การพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมของพื้ นที่ล่มน้า ความรู้เบื้องต้นในการสารวจ
และวิเคราะห์ลุ่มน้าเพื่อวางแผนจัดการลุ่มน้า การจัดทานโยบายการจัดการลุ่มน้าแบบผสมผสาน
การจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้า การจัดการน้า
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี

4063203 หลักการจัดการลุ่มน้า
3(2-2-5)
Principles of Watershed Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและลุ่มน้า โครงสร้างและหน้าที่ของระบบ
ลุ่มน้า ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้า อุตุนิยมวิทยาของลุ่มน้า การควบคุมปริมาณ คุณภาพ
และระยะเวลาการไหลของน้า ปริมาณความชื้นและการคายระเหยของน้า การควบคุมและ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อัตราการซึมน้าผ่านผิวดิน การจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้า อุทกภัย
ความแห้งแล้ง มลพิษในลุ่มน้า การสารวจและวิเคราะห์ลุ่มน้า วางแผนและการจัดการลุ่มน้า
การพั ฒ นาแหล่ ง เสื่ อ มโทรมของพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า การจั ด การลุ่ ม น้ าแบบผสมผสาน การสร้ า ง
แบบจาลองระบบลุ่มน้า
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี
4063205 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental
Management Conservation
ความหมาย ประเภท ความสาคัญ องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น สถานการณ์ และ สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
การศึ ก ษาส ารวจและวิ เคราะห์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ท้ อ งถิ่ น การประเมิ น สถานภาพและ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด ใช้ ป ระโยชน์ การจั ด การอนุ รั ก ษ์ แ ละการจั ด การพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063301 ลุม่ น้าปิงศึกษา
3(2-2-5)
Ping Watershed Study
การกาหนดขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้า การแบ่งพื้นที่ย่อย การศึกษาทรัพยากรลุ่มน้า ลักษณะ

4063205 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Natural Resources and Environmental
Management
ความ ห ม าย ป ระ เภ ท ความส าคั ญ ป ระ โย ชน์ วั ต ถุ ป ระ สงค์ วิ ธี ก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ หลักการเบื้องต้นของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิธีผสมผสานการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ การสร้างนโยบาย
มาตรการ แผนงาน โครงการและกิจ กรรมการจั ด ทรัพ ยากรเฉพาะอย่า งและแบบผสมผสาน
สถานภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดาริ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063301 ลุ่มน้าปิงศึกษา
3(2-2-5)
Ping Watershed Study
การกาหนดขอบเขตลุ่มน้า การแบ่งพื้นที่ลุ่มน้าปิงการศึกษาทรัพยากรลุ่มน้าด้วยกายภาพ

ปรับปรุงรายชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้เนื้อหา
มีความละเอียด
ครอบคลุมและ
ทันสมัย มากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้เนื้อหา
มีความ ละเอียด
กระชับ ครอบคลุม
และทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
1. ปรับปรุงชื่อวิชา
รหัสรายวิชา
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาให้มีเนื้อหาให้
มีรายละเอียดมาก
มากขึ้น ตาม มคอ. 1

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้เนื้อหา
มีความละเอียด
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4062305 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3(2-2-5)
Landuse Planning
ความสาคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพการใช้ที่ดินในประเทศไทย การจาแนกและ
หลักการจาแนกสมรรถนะที่ดิน หลักการใช้ที่ดินและอื่น ๆ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เน้น
กิจกรรมการใช้ที่ดินในประเทศที่สาคัญ
ฝึกปฏิบัติการการสารวจพื้นที่ ที่ราบ ที่ลุ่ม ที่สูง ศึกษาศักยภาพปัจจัยจากัดของที่ดินทาง
ป่าไม้ การเกษตร ชุมชน และอุตสาหกรรม สารวจการใช้ที่ดินในท้องถิ่น ศึกษาปัญหาการใช้
ที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดินในชุมชน

151
ชีวภาพ เศรษฐสังคมของลุ่มน้าสาขา การใช้ทรัพยากรลุ่มน้าสาขา ปัญหาการใช้ทรัพยากร แนว
ทางการพัฒนาลุ่มน้า การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ เอกชน และภาคประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรลุ่มน้า การจัดการลุ่มน้าปิงอย่างยั่งยืน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

ครอบคลุมและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
คงเดิม

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา ให้มีเนื้อหา
กระชับและมีความ
ทันสมัยเพิ่มขึ้น
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ทางกายภาพและชีวภาพ การศึก ษาระบบลุ่มน้า เศรษฐสังคม การใช้ทรัพ ยากรลุ่มน้า แนว
ทางการพัฒนาลุ่มน้า การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ เอกชน และภาคประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรลุ่มน้า การวิเคราะห์สถานภาพและประเมินศักยภาพของลุ่มน้าปิง การจัดการ
ลุ่มน้า ปิงอย่างยั่งยืน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี
4063308 มลพิษทางดิน
3 (2-2-5)
4063308 มลพิษทางดิน
3 (2-2-5)
Soil Pollution
Soil Pollution
ความสาคัญ การกาเนิด โครงสร้างของดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ธาตุ
ความสาคัญ การกาเนิด โครงสร้างของดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ธาตุ
อาหารพืช ปุย๋ และการใช้ปุ๋ย ความหมายมลพิษทางดิน สาเหตุและปัญหาที่ทาให้เกิดมลพิษ
อาหารพืช ปุย๋ และการใช้ปุ๋ย ความหมายมลพิษทางดิน สาเหตุและปัญหาที่ทาให้เกิดมลพิษ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การป้องกัน ควบคุมและการแก้ไขมลพิษทางดิน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การป้องกัน ควบคุมและการแก้ไขมลพิษทางดิน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063309 มลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4063309 มลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Pollution
Environmental Pollution
สถานการณ์ ม ลพิ ษ ในสิ่ งแวดล้ อ มท้ อ งถิ่ น และโลก สาเหตุข องปั ญ หาการเกิ ด พิ ษ ใน
สถานการณ์มลพิษในสิ่งแวดล้อม แหล่งกาเนิดและสาเหตุของปัญหาการเกิดพิษใน
สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของสารพิษที่อยู่ในอากาศ สารพิษ ในน้า สารพิษในดิน และสารพิษ จาก สิ่งแวดล้อม สารพิษในอากาศ สารพิษในน้า สารพิษในดิน และสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม วิธีการลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูให้สภาพสมดุลของธรรมชาติและ วิธีการลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูให้สภาพสมดุลของธรรมชาติและเทคโนโลยีการฟื้นฟู
เทคโนโลยีการฟื้นฟู
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063310 สารพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4063310 สารพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Pollutants and Environmental Impact
Pollutants and Environmental Impact
ประเภทของสารพิษ วัตถุมพี ิษทางการเกษตร สารพิษจากการอุตสาหกรรม สารพิษจาก
ประเภทของสารพิษ วัตถุมพี ิษทางการเกษตร สารพิษจากการอุตสาหกรรม สารพิษ
สาธารณสุขและการแพทย์ ผลกระทบของสารพิษต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินความรุนแรงของสาร จากสาธารณสุขและการแพทย์ ผลกระทบของสารพิษต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินความรุนแรง
จากแหล่งต่างๆ การติดตามตรวจสอบสารพิษ การป้องกันและควบคุม ฝึกปฏิบตั ิการศึกษา
ของสารจากแหล่งต่างๆ การติดตามตรวจสอบสารพิษ การป้องกันและควบคุม ฝึกปฏิบัติการ
ผลกระทบจากมลสารในประชากรทีอ่ ยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ศึกษาผลกระทบจากมลสารในประชากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063311 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
4063311 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
Environmental Toxicology and Laboratory
Environmental Toxicology and Laboratory
สารพิษในสิ่งแวดล้อม การจาแนก ประเภทของสารพิษในสิ่งแวดล้อม กลไกความเป็นพิษ
สารพิษในสิ่งแวดล้อม การจาแนก ประเภทของสารพิษในสิ่งแวดล้อม กลไกความ
ของสารพิษในสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของ เป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของ
สารพิษต่อระบบของร่างกาย การตรวจวิเคราะห์ การประเมินผล และการควบคุมความเป็นพิษของ สารพิษต่อระบบของร่างกาย การตรวจวิเคราะห์ การประเมินผล และการควบคุมความเป็นพิษ
สาร
ของสาร
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063312 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
44063312 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Environmental Pollution Control Technology
Environmental Pollution Control Technology

คงเดิม

คงเดิม

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา ให้มีความ
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การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการควบคุม
บาบัดและกาจัดมลพิษแต่ละประเภท การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมในประเทศ ไทย ค่ามาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อควบคุมและลดขนาดมลพิษ การศึกษาดูงาน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

4063314 พื้นฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Fundamentals of Environmental
เทคนิคเชิงระบบของของเสียในแหล่งงาน การประเมินระบบของเสีย ระบบ
โครงสร้าง ประเมินประสิทธิภาพของระบบในการจัดการ การประเมินงบประมาณ การ
ออกแบบเบื้องต้น การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063104 การอนุรักษ์ดินและน้า
3(3-0-6)
Soil and Water Conservation
ธรรมชาติและลักษณะดิน การใช้ที่ดินและปัญหาการใช้ที่ดิน
การพังทลาย
ของดินและปัจจัยส่งเสริมการพังทลาย ความสามารถในการก่อให้เกิดการพังทลายของดินโดย
ฝนและความยากง่ายในการเกิดการพังทลายของดิน การอนุรักษ์ ดินและน้า การควบคุมการ
พังทลายของดินโดยวิธีการปลูกพืช และวิธีกล
4063317 ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ
3(2-2-5)
Forest Resources and Management
ความหมาย ประเภท โครงสร้างและขนาดของป่าไม้ ความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากร
ป่าไม้ วัฏจักรสิ่งแวดล้อมของป่าไม้ตามฤดูกาล ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าไม้
ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ป่าไม้ การแพร่กระจาย การงอกและการ
เจริญเติบโต ป่าไม้และความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม บทบาทของป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การสารวจ และการประเมินปริมาณเนื้อไม้การแพร่กระจาย การงอกและการ
เจริญเติบโต ป่าไม้และความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม บทบาทของป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การสารวจ และการประเมินปริมาณเนื้อไม้ ความเพิ่มพูนรายปีและความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้ ผลกระทบของการสูญ เสียป่าไม้ การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม นโยบายเเละการ
วางแผนในการจัดการป่าไม้ แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน

คงเดิม

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อเพิ่ม
เนื้อหาที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์
ปัจจุบัน
คงเดิม
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4063313 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Sanitation
ความหมาย ขอบเขต และแนวคิดทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ ที่มีอิทธิพล
ต่อโครงการพัฒนาสุขาภิบาล
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063314 พื้นฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Fundamentals of Environmental
เทคนิคเชิงระบบของของเสียในแหล่งงาน การประเมินระบบของเสีย ระบบโครงสร้าง
ประเมินประสิทธิภาพของระบบในการจัดการ การประเมินงบประมาณ การออกแบบเบือ้ งต้น
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063104 การอนุรักษ์ดินและน้า
3(3-0-6)
Soil and Water Conservation
ทรัพยากรดิน ความหมายและประวัติการพังทลายของปัจจัยก่อให้เกิดการพังทลายของ
ดิน ทรัพยากรน้า และวัฏจักรของน้า สภาวการณ์การเกิดการพังทลายของดิน สมการการสูญเสีย
ดินสากล การปลูกพืชเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน การจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม การอนุ รักษ์
น้า
4063317 ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ
3(2-2-5)
Forest Resources and Management
ความหมาย ประเภท โครงสร้างและขนาดของป่าไม้ ความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรป่าไม้
วัฏจักรสิ่งแวดล้อมของป่าไม้ตามฤดูกาล ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าไม้ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ป่าไม้ การแพร่กระจาย การงอกและการเจริญเติบโต ป่า
ไม้และความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม บทบาทของป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การสารวจ และการประเมินปริมาณเนื้อไม้การแพร่กระจาย การงอกและการเจริญเติบโต ป่าไม้
และความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม บทบาทของป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
สารวจ และการประเมิ น ปริม าณเนื้ อ ไม้ ความเพิ่ มพู น รายปี แ ละความอุ ด มสมบู รณ์ ข องป่ า ไม้
ผลกระทบของการสูญเสียป่าไม้ การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม นโยบายเเละการวางแผนในการจัด การป่า
ไม้ แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

หลักการและเทคโนโลยีการป้องกัน การลด และการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมด้าน ทันสมัยเพิ่มขึ้น
มลพิษทางน้า อากาศ เสียง ดิน กากของเสียและวัตถุอันตราย การฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การประเมิ น ความเสี่ ย งและผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ มจากมลพิ ษ กรณี ศึก ษาปั ญ หามลพิ ษ
สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
ตัดรายวิชาออก
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ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063317 ทรัพยากรน้าและการจัดการ
3(2-2-5)
Water Resources and Management
ชนิด และการกระจายของแหล่งน้ าธรรมชาติ ปริมาณเละคุณ ภาพแหล่งน้ าการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้าธรรมชาติและ เเหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบประปา สภาพปัญหาที่เกิด
จากการใช้ประโยชน์ การปรับปรุงคุณภาพน้า การวางแผนป้องกันน้าท่วมและปัญหาความแห้งแล้ง
การสารวจและวางแผนพัฒนาแหล่งน้าเพื่อจุดมุ่งหมายต่าง ๆ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

คงเดิม

เป็นรายวิชาใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับ
มคอ.1 และการ
พัฒนาประเทศที่
ทันสมัย
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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4064202 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Health Approach and Environmental Safety
ความหมายและความสาคัญของอาชีวอนามัย โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพ หลักทั่วไปในการควบคุมและการป้องกันโรค การสุขาภิบาลความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ องค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
อาชี
วอนามัย
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064302 วิศวกรรมบาบัดน้าเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Engineering
ปริมาณและลักษณะของน้าเสีย มาตรฐานน้าทิ้ง สมดุลมวลสาร แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ระบบ
ฟิลม์ตรึง ระบบบ่อบาบัด พื้นที่ชุ่มน้า ระบบบาบัดและกาจัดสลัดจ์ ระบบกาจัดธาตุอาหาร การ
ออกซิไดส์และการตกผลึกทางเคมี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064303 วิศวกรรมการกาจัดขยะ
3(2-2-5)
Solid Waste Management Engineering
ปริมาณ และลักษณะทางกายภาพ เคมีของขยะชุมชน วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ การ
ลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกและนากลับไปใช้ใหม่ การเก็บรวบรวมขยะ การออกแบบเส้นทาง
การเก็บและขนถ่ายขยะ การกาจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ เผา หมักทาปุ๋ย การบาบัดน้าชะขยะ

4063317 ทรัพยากรน้าและการจัดการ
3(2-2-5)
Water Resources and Management
ชนิด และการกระจายของแหล่งน้าธรรมชาติ ปริมาณเละคุณภาพแหล่งน้าการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้าธรรมชาติและ เเหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบประปา สภาพปัญหาที่
เกิดจากการใช้ประโยชน์ การปรับปรุงคุณภาพน้า การวางแผนป้องกันน้าท่วมและปัญหาความ
แห้งแล้ง การสารวจและวางแผนพัฒนาแหล่งน้าเพื่อจุดมุ่งหมายต่าง ๆ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4063320 เทคโนโลยีสะอาด
3(2-2-5)
Clean Technology
นิยามและหลักการของเทคโนโลยีสะอาด การลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด การสารวจหา
แนวทางในการป้องกันมลพิษ การลดปริมาณของเสียให้น้อยที่สุดและการนาของเสียที่เกิดขึ้น
กลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการผลิตพลังงานจากของเสีย อีโคดีไซน์
หลักการของการประเมินตลอดวงจรชีวิต และกรณีศึกษาความยั่งยืน
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064202 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5) Health Approach and Environmental Safety
ความหมายและความส าคั ญ ของอาชี ว อนามั ย โรคและอุ บั ติ ภั ย ที่ เกิ ด จากการ
ประกอบอาชีพ หลักทั่วไปในการควบคุมและการป้องกันโรค การสุขาภิบาลความปลอดภัยด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ องค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านอาชีวอนามัย
ปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
406302 วิศวกรรมบาบัดน้าเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Engineering
ปริมาณและลักษณะของน้าเสีย มาตรฐานน้าทิ้ง สมดุ ลมวลสาร แอกทิเวเต็ดสลัดจ์
ระบบฟิลม์ตรึง ระบบบ่ อบ าบัด พื้นที่ชุ่มน้า ระบบบาบั ดและกาจั ดสลัดจ์ ระบบกาจัดธาตุ
อาหาร การออกซิไดส์และการตกผลึกทางเคมี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064303 วิศวกรรมการกาจัดขยะ
3(2-2-5)
Solid Waste Management Engineering
ปริมาณ และลักษณะทางกายภาพ เคมีของขยะชุมชน วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ขยะ การลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกและนากลับ ไปใช้ใหม่ การเก็บ รวบรวมขยะ การ
ออกแบบเส้นทางการเก็บและขนถ่ายขยะ การกาจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ เผา หมักทาปุ๋ย การ
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4064303 การสารวจสิง่ แวดล้อมระยะไกล
3(2-2-5)
คงเดิม
Environment Remote Sensing
การส ารวจข้ อ มู ลระยะไกลด้ว ยดาวเที ย ม การตรวจสอบสภาวการณ์ สิ่งแวดล้ อ มจาก
ระยะไกล ระบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากอวกาศ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล กั บ
ปรากฏการณ์ ในชั้น บรรยากาศและบนผืน โลก การจั ดเก็บ และการแปลความข้ อ มู ล การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064304 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ
คงเดิม
ทรัพยากร
3(2-2-5)
The application of GIS for natural resource management
การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การวางแผนการใช้ที่ดิน การเฝ้าระวัง การคาดการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่างและ
บทปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้การสารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
44064305 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
3(2-3-5)
ปรับปรุง ชื่อวิชา
Urban Environmental Management
ใหม่คาอธิบาย
ระบบการจั ดการทรัพ ยากร สิ่งแวดล้อ ม ระบบ สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ รายวิชา ให้มีความ
ในระดับ ชุมชน และเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความเป็นพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงของ ทันสมัยเพิ่มขึ้น
เมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง กระบวนการวางแผนและระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
การมีส่วนร่วมของชุมชน แนวคิดและมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064306 แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
รายวิชาใหม่
Environmental Modeling
นิย ามความหมายและประเภทของแบบจ าลอง ระบบสิ่งแวดล้อม กลไกที่ควบคุม
พลวั ต ของสิ่ งแวดล้ อ ม อุ ท กพลศาสตร์ การสร้ า งแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ การสร้ า ง
แบบจาลองการเคลื่อนที่ของสาร แบบจาลองสาหรับการศึกษาทรัพยากรน้า แบบจาลองสาหรั บ
การศึกษาทรัพยากรดิน วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการหาคาตอบ วิธีการประเมินความ
ถูกต้องและความแม่นยาของแบบจาลอง แบบจาลองการคาดการสิ่งแวดล้อมสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
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4064303 การสารวจสิง่ แวดล้อมระยะไกล
3(2-2-5)
Environment Remote Sensing
การสารวจข้อมูลระยะไกลด้วยดาวเทียม การตรวจสอบสภาวการณ์สิ่งแวดล้อมจากระยะไกล
ระบบบั นทึก ข้ อมูลจากอวกาศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบั นทึก ข้อ มูลกับปรากฏการณ์ ในชั้น
บรรยากาศและบนผืน โลก การจัดเก็บและการแปลความข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกล
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064304 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ
ทรัพยากร
3(2-2-5)
The application of GIS for natural resource management
การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การวางแผนการใช้ที่ดิน การเฝ้าระวัง การคาดการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่างและบท
ปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้การสารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
4064305 ผังเมืองและการจัดการ
3(2-2-5)
Urban Planning and Management
ทฤษฎีการวางผังเมือง ความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการวางแผนและผังเมือง
โครงสร้างภายในเมือง ระบบการตั้งถิ่นฐาน กระบวนการเติบโตของเมือง การเติบโตและการพัฒนา
ภูมิภาค การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร การคมนาคมขนส่ง และการตั้งอาคารที่อยู่อาศัย กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองและการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี

บาบัดน้าชะขยะ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี
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ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม

4064402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5(450)
Professional Experience Practice in Environmental Science
การฝึ ก ปฏิ บั ติ งาน หรือ จั ด ท าโครงการ ศึ ก ษาเฉพาะกรณี โดยให้ มี ก าร
รวบรวมข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม แล้วจัดทา
เป็นรายงาน

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน ที่มีกลุ่มงานด้านสิ่งแวดล้อม
หรือมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานในตาแหน่งที่มีภาระงาน
สอดคล้องกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน มีผู้นิเทศ
งาน การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ

รายวิชาใหม่

คงเดิม

รายวิชาใหม่

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
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4064403

4063307 ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Corporate Social and Environmental
Responsibility
องค์การธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นกับ
สังคม ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สาธารณชน และสิ่งแวดล้อม ความสมดุ ลระหว่างคุณภาพชีวิต
สังคมและสิ่งแวดล้ อ มกับ คุณ ภาพของการผลิต และผลก าไร การประกอบธุรกิจ แบบยั่ งยื น
แนวคิดทฤษฎี บทบาท ความสาคัญที่ได้รับจากการดาเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และศึกษากรณีศึกษา
4064402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5(450)
Professional Experience Practice in Environmental Science
การฝึกปฏิบัติงาน หรือจัดทาโครงการ ศึกษาเฉพาะกรณี โดยให้มีการ
รวบรวมข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม แล้ว
จัดทาเป็นรายงาน
4064403
เตรียมฝึกสหกิจวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(180)
Preparation for Cooperative Education for Professional
Experience Practice in Environmental Science
หลักการ กระบวนการ ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสหกิจ
ความรู้ พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ในการปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ การเตรีย มเอกสารสมัครงาน และเทคนิคในการสมัครงาน การพัฒนาทัก ษะ
ทางด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานที่ทางาน จรรยาบรรณและความ
ปลอดภัยในการทางาน
4064404
สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6(540)
Cooperative Education in Environmental Science
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน ที่มีกลุ่มงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือมี
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานในตาแหน่งที่มีภาระงาน
สอดคล้องกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน มีผู้
นิเทศงาน การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ

156

ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
--------------------------------------------เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๒"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
๔.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐
๔.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะ”
หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สานักส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า สานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร
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“งานทะเบี ยนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่ งในส านั กส่ งเสริม วิชาการฯที่ รับ ผิด ชอบด้ าน
ทะเบียนและการประมวลผล
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีของแต่ละคณะ และผู้อานวยการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
“ประธานโปรแกรมวิชา” หมายความว่า บุ ค คลที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น ประธานในการ
บริหารจัดการโปรแกรมวิชา
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า บุคคลที่ มหาวิท ยาลัยแต่งตั้งให้ ทาหน้าที่เป็น ที่ปรึกษา
ดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการ
เรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
“การศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า การจัดการศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดการศึกษา
ภาคปกติ
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ
“บุคลากรประจาการ”
หมายความว่า บุคคลที่กาลังปฏิบัติงานทั้งสังกัดภาครัฐบาลหรือเอกชน
โดยไม่จากัดอาชีพ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคลากรประจาการ (กศ.บป.) หรือโครงการอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
ปกติ
“ภาคการศึกษา”
หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจ
จัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้
“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึ ก ษาที่ ถั ด จากภาคการศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย
“เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร” หมายความว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ ๒ รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาค
พิเศษ ดังนี้
การจั ด การศึ ก ษาภาคปกติ ต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
การจัดการศึกษาภาคพิ เศษ ต้องดาเนิน การให้สอดคล้องกับ เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร และให้มี สัดส่วนการ
ลงทะเบียนและจานวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
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ข้อ ๗ กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ ๘ การกาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
๘.๑ กาหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต จานวน
ชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง การกาหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
๘.๒ การคิดหน่วยกิต และการกาหนดจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ ๙ การลงทะเบี ย น ให้ ม หาวิท ยาลั ย จั ด ให้ มี การลงทะเบี ยนรายวิช าในแต่ ละภาคการศึกษา โดยให้ ค ณะ
ดาเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาหรือคาปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา ให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๙.๑ การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
๙.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และสาหรับภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็น
ผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา
(๒) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรี ยนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการลงทะเบียน
เรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
การชาระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดั บปริญญา
ตรี การศึกษาภาคพิเศษ
(๓) ไม่ อนุ ญ าตให้ล งทะเบี ยนเรียนรายวิชาใดที่ ไม่ได้ กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ในช่ วง
ระยะเวลาที่กาลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายให้ลงทะเบียน
กับนักศึกษาภาคพิเศษได้
๙.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผลและความ
จาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี
(๒) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งขออนุ ญ าตจากอธิ ก ารบดี ห รือ ผู้ ที่ รับ มอบหมายจากอธิ ก ารบดี เพื่ อ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียนในภาคการศึกษา
สุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ
๙.๒ นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ ตามข้อ ๙.๑.๑ หรือข้อ ๙.๑.๒ แล้วแต่กรณี
๙.๓ การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัย
๙.๔ รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
๙.๕ ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและต้อง
เสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่า
นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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๙.๖ อธิการบดีอาจอนุ มัติ ให้นั กศึกษาที่พ้ น สภาพการเป็ นนั กศึกษา กลับ เข้าเป็น นักศึกษาใหม่ได้ ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมเพื่อคืนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
๙.๗ ในกรณี มี โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา ระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษาหรือ มี ข้ อ ตกลงเฉพาะราย
อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่ น แทนการลงทะเบียน
ในมหาวิท ยาลัย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ การเก็บ เงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
๙.๘ การลงทะเบี ยนรายวิช า และการเพิ่ ม – ถอนรายวิชา ให้ดาเนิน การตามวิธีการและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๑๐ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จะต้องสาเร็จ
การศึ กษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเที ยบเท่ า เว้น แต่หลักสูตรการศึกษาต่ อเนื่ อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดั บ
อนุ ป ริญ ญา หรือประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรือประกาศนี ย บั ต รอื่ น ๆ ที่ เที ย บเท่ า และต้ องมี คุณ สมบั ติ ต ามที่
มหาวิท ยาลั ย กาหนด สาหรับ ผู้ส าเร็จ การศึกษาจากต่ า งประเทศ ให้ ม หาวิท ยาลัย ประกาศหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๑๐ เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ที่กาหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ การโอนผลการเรีย น การยกเว้ น การเรีย นรายวิช า และการเที ย บโอนความรู้และประสบการณ์ ให้
มหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ มหาวิท ยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ ปริญ ญาตรี ๒ ปริญ ญาตามแนวทางการจั ด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาได้
ข้อ ๑๔ อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชาที่
ตนสอน
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทารายละเอียดของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน
ข้อ ๑๖ ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ ๑๗ ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
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หมวด ๓
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ ๑๘ การลา
๑๘.๑ การลาป่วย
นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษา
ป่วยติดต่อกันตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้วนาไปขออนุญาตต่อ
อาจารย์ผู้สอน
๑๘.๒ การลากิจ
นักศึกษามีกิจจาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่า นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
นาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน
๑๘.๓ การลาพักการศึกษา
๑๘.๓.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(๒) ได้ รับ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ หรือ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(๔) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(๕) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ ๓๕ เห็นสมควร
๑๘.๓.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า ให้ยื่น
ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๑๘.๓.๓ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
๑๘.๔ การลาออก
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผ่านการเห็นชอบของผู้ปกครอง
อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๙ การย้ายสาขาวิชา
๑๙.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับการเห็นชอบ
ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด และคณบดีของคณะ แล้วให้ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
๑๙.๒ การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับความเห็นชอบ
ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไป
สังกัด แล้วให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ เสียชีวิต
๒๐.๒ ลาออก
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๒๐.๓ พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐
๒๐.๔ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล ตามข้อ ๒๑
๒๐.๕ ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็ นไปตามการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๒๐.๖ มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนดไว้ หรือใช้เวลาใน
การศึกษาเกินกว่าที่กาหนดในข้อ ๓๑.๔ ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓๑.๒ และข้อ ๓๑.๓
๒๐.๗ ไม่ ผ่านการประเมิน รายวิช าเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชี พ หรือรายวิชาการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่สอง
๒๐.๘ ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๐.๙ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๐.๔ ข้อ ๒๐.๕ ข้อ ๒๐.๖ ข้อ ๒๐.๗และข้อ ๒๐.๘ ให้
มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
๒๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๑.๑.๑ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษา
๒๑.๑.๒ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่
๑๐ ที่ ๑๒ และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘
ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี
๒๑.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๑.๒.๑ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ ๓ นับตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา
๒๑.๒.๒ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒
ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ และที่ ๒๑ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี
๒๑.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รั บค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๑.๓ กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมให้ถึง ๒.๐๐ ได้
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หมวด ๔
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม
ข้อ ๒๒ ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสั งเกตพฤติ ก รรม เพื่ อทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย เว้นแต่
รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติผล
เป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่น
ใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้
๒๓.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒๓.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๓.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานั้น
๒๓.๔ ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ ๒๓.๒ และข้อ ๒๓.๓ จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์ยื่นคา
ร้องขอสอบภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๕
ในกรณี ที่นักศึกษาได้รับอนุญ าตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ หรือไม่
ยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด โดยไม่มีเหตุผลความจาเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ
“F” ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๒๖.๓ วรรคสอง
ข้อ ๒๕ ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
๒๕.๑ ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น ๘ ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ค่าระดับผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕๐
B
ดี (Good)
๓.๐๐
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕๐
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕๐
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐๐
E
ตก (Fail)
๐.๐๐
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กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ประเมินผลโดยใช้
วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ ๒๕.๑
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป ให้ประเมินผลโดย
วิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย ๕ ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ
ทางสัมมนา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษาอิสระ และ
รายวิชาการฝึกทั กษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท-ป-อ) เช่น ๑(๐-๖๐-๐)) เป็นต้น ให้
ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ ๒๕.๑
ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้สาหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด
การเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น
“E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
๒๕.๒ สาหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อกาหนดเฉพาะ โดย
ไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”
ระดับผลการเรียน
P (Pass)
หมายถึง “ผ่าน”
ระดับผลการเรียน
F (Fail)
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
๒๕.๓ การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้า ได้
ระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผลการ
เรียนต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒๕.๓.๑ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติงานด้าน
วิช าชี พ ต่ าง ๆ ตามล าดั บ ก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบี ย นรายวิ ชาฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ หรือสหกิจ ศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
๒๕.๓.๒ ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามลาดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ ๒๕.๓.๑ ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรือ สหกิ จ ศึ กษา หรือการปฏิ บั ติ ง านสอนในสถานศึ กษาเป็ น โมฆะ โดยให้ งานทะเบี ย นและ
ประมวลผลดาเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W"
ข้อ ๒๖ ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน
๒๖.๑ AU (Audit) ใช้ส าหรับ การบั น ทึ กผลการเรีย นของนั กศึกษาที่ ล งทะเบี ยนเพื่ อร่วมฟั ง และ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
๒๖.๒ W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๖.๒.๑ นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนด ๑๕ วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม - ถอน
รายวิชา และก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๖.๒.๒ นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
๒๖.๒.๓ นั กศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่ อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้น ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด
๒๖.๓ I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๖.๓.๑ เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
๒๖.๓.๒ เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้ยื่นคาร้อง
ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
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การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมด
และผลการประเมินผลการศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๗ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”
ข้อ ๒๘ การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้นาหน่วยกิตมารวมเป็น
ตัวหารเฉลี่ย
กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และ
เปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย
ข้อ ๒๙ นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ดังนี้
๒๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
๒๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
๒๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๐ ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว
ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่
น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่า ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิท ยาลั ย ไม่ น้ อยกว่า ๓.๖๐ ให้ ได้ รับ เกีย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง ส่ วนผู้ที่ ได้ ค่าระดั บ ผลการเรียนเฉลี่ ย สะสมทั้ งจาก
สถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
๓๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
๓๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
ติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน
๓๐.๔ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ ในกรณี ที่ เรีย นหลั ก สู ต ร ๔ ปี มี ส ภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาไม่ เกิ น ๔ ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน
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หมวด ๕
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
๓๑.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๓๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียน
เพิ่มเติม
๓๑.๓ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
๓๑.๔.๑ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน ๖ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาและในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาค
การศึกษา และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
๓๑.๔.๒ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน ๙ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๒
ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
กรณี มี ก ารโอนผลการเรี ย นหรื อ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะอื่น ๆ
ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อกาหนดในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ การเสนอสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ ายที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูต ร
ดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๓ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและ
ด าเนิ น การรับ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาได้ ต ามที่ ก าหนดไว้ ในระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เกี่ ย วกั บ การเก็ บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
ข้ อ ๓๔ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอน ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถจ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอน โดยอาจจ่ า ย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับการศึกษาภาคปกติและ
การศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๓๕ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มีกรรมการ
ประกอบด้วย
๓๕.๑ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน
๓๕.๒ คณบดีทุกคณะ
เป็นกรรมการ
๓๕.๓ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ
๓๕.๔ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นกรรมการ
๓๕.๕ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล
เป็นกรรมการ
๓๕.๖ รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓๕.๖๗ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ได้ แต่
ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน ๑๓ คน
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ให้คณะกรรมการวิชาการทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิ ชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็ น ชอบ และท าหน้ า ที่ อื่น ๆ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการบริหารมหาวิ ท ยาลั ย สภาวิช าการหรืออธิ การบดี
มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๖ การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถื อวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสุดท้ายของการสอบ
ปลายภาค
ข้อ ๓๗ ให้อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามข้อบังคับ นี้ และให้ มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพช
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภั ฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิ ชา
ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า ผู้ ที่ ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ ที่ ไม่ ต่ ากว่ า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น ” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่ งที่หลั กสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลั กสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดย
ระบบอื่น ที่ มี เนื้ อหาสาระความยากง่ายเที ยบได้ไม่ น้อ ยกว่าสามในสี่ ของเนื้ อหาในรายวิช าตามหลั ก สู ตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ ๔ ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็น
ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการ
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เรียน หรือ วันสุดท้า ย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรคต้น
ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชาได้
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(๒) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(๓) เป็ น นั กศึกษาที่เปลี่ ย นสภาพ จากนักศึ กษาภาคปกติเป็น นักศึกษาตามโครงการอื่น ที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(๔)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) นั ก ศึ ก ษาที่ ข อโอนผลการเรีย น ต้ อ งไม่เคยถู ก สั่ งให้ อ อกจากมหาวิท ยาลั ย ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(๓) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิต
ที่ขอโอน
(๔) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๔
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(๔) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการ
เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ข้อ ๘ การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(๒) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
(๓) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน ๑๖ หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
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(๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญ ญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญ ญาหรือปริญ ญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนา
เงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
(๕) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวม
ขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๖) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า ๑ ปีการศึกษา
(๗) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้ นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ
(๔) ให้นับ หน่ วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็น
รายวิชา
ข้อ ๙ นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๐ การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้
(๑) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๒) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ใช้ ผ ลการศึ ก ษาจากการศึ ก ษาตามโครงการอื่ น ที่ ใช้ ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน
(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรีย นที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ ๑๑ การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๑๔ ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉั ยชี้ขาดใน
กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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มณฑา หมีไพรพฤกษ์, ปรีชา ปัญญา และณัฐภาณี บัวดี (2560). ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
การดูดซับโครเมียม (VI) ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มี
ต่อสบู่ชาร์โคลไม้ไผ่. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 4 (2), 99 – 106. กรกฎาคม
– ธันวาคม 2560.
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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
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2555
2542
2538

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
รัชนี นิธากร, ขวัญดาว แจ่มแจ้ง , ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ,นพรัตน์ ไชยวิโน. (2561). การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ ด้ านทักษะทางวิทยาศาสตร์ Learn Science by Practice สาระการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเขาน้าเพชร อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (สทมส). ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ,
มกราคม – เมษายน 2561. 114 – 129.
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2561). การหาปริมาณเคอร์คูมินจากข่า กระชาย และว่านชักมดลูก. การประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ครั้ งที่ 5. 21 ธั น วาคม 2561. (642 -647).
กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
สิริมา เปียอยู่ สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2561). กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสั งคมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 12(1), 260-274. มกราคม-มิถุนายน 2561.
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2561). การศึกษาคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์น้าแร่ จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัด
กาแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5. 21
ธันวาคม 2561. 21 ธันวาคม 2561, (453-462).
ชาลี ตระกูล, เรขา อรัญวงศ์ และ ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (2560). กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง.ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. ปีที่ 19, เล่มที่ 1 (2560). (58 – 65). มกราคม มิถุนายน 2560.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาเกล้า ภูมิใหญ่
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
วท.ม. (เคมี)
ปริญญาตรี
วท.บ. (เคมี)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2551
2546

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
รัชนี นิธากร, ขวัญดาว แจ่มแจ้ง , ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ,นพรัตน์ ไชยวิโน. (2561). การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
เสริ ม ประสบการณ์ ด้ า นทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ Learn Science by Practice สาระการ
เรียนรู้ ทางวิท ยาศาสตร์ ชั้ น ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนบ้ า นเขาน้าเพชร อาเภอเมือ ง
จั งหวั ด กาแพงเพชร. วารสารมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ (สทมส). ปี ที่ 24 ฉบั บ ที่ 1 ,
มกราคม – เมษายน 2561. หน้า 114 – 129.
มณีวรรณ รัศมีโชติกานต์ และ ภาเกล้า ภูมิใหญ่ . (2561). การสกัดแคปไซซิน ด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิค . การ
ประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร ครั้งที่ 5.21 ธัน วาคม 2561.
กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (663-667).
พัชรพร ทองมะโรง และ ภาเกล้า ภูมิใหญ่. (2560). ปริมาณแคปไซซินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพรรส
เผ็ด. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 4. 22 ธันวาคม
2560. (931-936 ). กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ทิพาวรรณ อินทฉิม และ ภาเกล้า ภูมิใหญ่. (2560). การศึกษาการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบ
ฟีนอลิกทั้งหมดจากผักกาดหอม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ครั้งที่ 4. 22 ธันวาคม 2560. (1035-1040 ). กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
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สาขาวิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
ปริญญาตรี

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

สถานที่ศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณอาหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2545
2551

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
Singkong, W., and Rattanapun, B. (2019). The satisfaction of customer towords food safety
Information technology system. In The Proceeding of National Conference on
Operation Research Network Conference 2019. February7-8. p 315-321. Wintree
City Resort, Chiang Mai.
น้าอ้อย บุญมาก และบุณยกฤต รัตนพันธุ์. (2561). ผลของกาลังไฟฟ้าและเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารต้าน
อนุมูลอิสระจากกากกาแฟโดยเครื่องไมโครเวฟ. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ก าแพงเพชรครั้ งที่ 5 (ฉบั บ ที่ 2) วัน ที่ 21 ธั น วาคม 2561 ณ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร. (หน้ า 674-679). กาแพงเพชร: สถาบัน วิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร.
วิลัยรักษณ์ นิลมณี และบุณยกฤต รัตนพันธุ์. (2561). การผลิตกล้วยไข่อบกรอบด้วยวิธีทาแห้งแบบโฟมเมท.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เพชรบุ รี . (หน้ า 201-208). เพชรบุ รี: สถาบั น วิจัย และพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบุรี.
เอนก หาลี และบุณยกฤต รัตนพันธุ์. (2560). การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจากผัก
สมุนไพรพื้นบ้าน 15 ชนิด. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ, 40(2) : 283-293.
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นายปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ปริญญาโท วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2562
2555
2551

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร. (2563). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง พอลิเมอร์ ผ่านคิวอาร์โค้ต. การประชุมวิชาการ
และวิ จั ย ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ค รั้ ง ที่ 6 (RUNIRAC 2020). วั น ที่ 17 – 18
สิงหาคม 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. (หน้า178-190).
ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร. (2562). ผลของการใช้เครื่องดื่มชูกาลังผสมกะปิต่อการเจริญเติบโตของรากมันสาปะหลัง
พัน ธุ์ระยอง 5.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร ครั้งที่ 6. 20
ธันวาคม 2562. (1116-1125). กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
วิสสุตา สีดา และปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร. (2561). ศึกษาการจับตัวก้อนยางด้วยน้าหมักชีวภาพเปรียบเทียบกับ
กรดฟอร์ มิค . การประชุมวิช าการระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ กาแพงเพชร ครั้งที่ 5. 21
ธันวาคม 2561. (668-673). กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
รีราวดี วรรณาเวศน์ และปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร. (2560). การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบ
ฟีนอลิกทั้งหมดของถั่วงอก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 4. 22 ธันวาคม 2560. (1035-1040). กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร ธนสาร เพ็งพุ่ม และอนงค์ ศรีโสภา. (2560). วิธีการจาแนกชนิดพอลิเมอร์อย่างง่ายโดยใช้
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ครั้งที่ 4. 22 ธันวาคม 2560. (1041-1048). กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
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นางสาวราตรี บุมี
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี
วท.บ. (เคมี)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2555
2551

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
ราตรี บุมี. (2562). ผลของการใช้เครื่องดื่มชูกาลังผสมกะปิต่อการเจริญเติบโตของรากมันสาปะหลังพันธุ์
ระยอง 5. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 6. 20
ธันวาคม 2562. (1126- 1133). กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
วรรณวิษา เพชรอาพร และราตรี บุมี. (2561). การหาปริมาณสารแอสต้าแซนทินจากหัวกุ้งก้ามกรามด้วยตัว
ทาละลายที่เหมาะสม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้ง
ที่ 5. 21 ธันวาคม 2561. (655-662). กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
โชคชัย ดาทรัพย์ และราตรี บุมี. (2560). การหาปริมาณวิตามินซีในกล้วยบางชนิดโดยเทคนิค HPLC และ
UV-Visible. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 4. 22
ธันวาคม 2560. (980-985). กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
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วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไิ ลลักษณ์ สวนมะลิ
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2549
2542

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ วิไลลักษณ์ สวนมะลิ, นพรัตน์ ไชยวิโน, นเรศ ขาเจริญ และ สินีภา บัวสรวง (2562). การ
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