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คำนำ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความทันสมัย ตรงกับความตองการของแหลงงาน จึงไดมีการ
ปรับปรุงเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาเคมีปฏิบัติและเคมิคัลเซนเซอร 
แตจากการศึกษาความตองการจำเปนและการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการปรับปรุงหลักสูตร ใน
สวนของผูใชบัณฑิต ผูที่คาดวาจะใชบัณฑิต ศิษยเกา และศษิยปจจุบัน ความสนใจศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพของนักเรียน และการสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ พบวาสาขาวิชาเคมี
ปฏิบัติและเคมิคัลเซนเซอร มีการจำกัดแคบเกินไป มีความเปนข้ันสูงเกินไป ตลาดงานในประเทศยังไม
รองรับ จะสงผลกระทบตอการทำงานของบัณฑิตเมื่อจบการศึกษาได โดยมีขอสรุปวาควรปรับให
ครอบคลุมทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงทำใหมีการปรับปรุงหลักสูตรเปน หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ทั้งนี ้เพื ่อขอรับการอนุมัติหลักสูตรฉบับนี ้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดหลักสูตรที ่เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตรงกับขอกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ทั้งใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้ เปนไป
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณคณะกรรมการประจำคณะ
วทิยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร ผูใชบัณฑิต ผูท่ีคาดวาจะ
ใชบัณฑิต นักเรียน นักศึกษา ศิษยปจจุบัน และศิษยเกา ที่แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะท่ี
เปนประโยชนตอการปรับปรุงคร้ังนี้  
 
 
 
        (ดร.ฮาซัน  ดอปอ) 
                                                                          ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
                                                                         สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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สารบัญ 
 

   หนา 
คำนำ   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 11 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 48 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 67 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 68 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 69 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 78 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 80 
ภาคผนวก ข คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 3670/2563  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

144 

ภาคผนวก ค คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 4319/2563 เรื่อง แตงตั้งกรรมการวิพากษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

146 

ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษหลักสูตร 148 
ภาคผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียน  

การสอน 
153 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑการกำหนดรหัสวิชาและชุด
วิชา 

162 

ภาคผนวก ช ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 

169 

ภาคผนวก ซ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 192 
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สารบัญ (ตอ)  
 

  หนา 
ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 

10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 
200 

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

202 

ภาคผนวก ฎ ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 204 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) 
สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
     รหัสหลักสูตร :  25501571102823 
     ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
     ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Science Program in Technology Chemistry and  

   Innovation  
    
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ภาษาไทย  ชื่อเต็ม    :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
 ชื่อยอ    :  วท.บ. (เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
     ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Technology Chemistry and Innovation) 
   ชื่อยอ   :  B.Sc. (Technology Chemistry and Innovation) 
 
3. วิชาเอก 
 ไมมี  
 
4.  จำนวนหนวยกิต 
 ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 4 ป  
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  
 5.4 การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทยได  
 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
          เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
 6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 
 6.2 เริ่มใชในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป 
 6.3 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร เห็นสมควรใหเสนอ
หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั ้งท่ี 8/2563 เมื่อวันที ่ 10 เดือน สิงหาคม      
พ.ศ. 2563 
 6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาล ัย ในคราวประชุม          
ครั้งที่ 10/2563 เม่ือวันท่ี 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
    6.5 คณะกรรมการกลั ่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย      
ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่ 11/2563 เมื ่อวันที่ 27 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา  
 8.1 นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 8.2 นักวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 8.3 นักวิทยาศาสตร 
 8.4 เจาหนาที่พิสูจนหลักฐาน 
 8.5 นักวิชาการ (อาจารย) 
 8.6 ผูประกอบการทางเคมีดานการจำหนายวัสดุ สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร 
 8.7 ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเคมี 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ช่ือ นามสกุล 
ตำแหนงทางวิชาการ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 
 

สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 

1. นางสาวอรวรรณ ทิพยมณี 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

ปร.ด./เคมี 
วท.ม./เคมีวิเคราะห 
วท.บ.(เกียรตินิยมอับดับ 2)/เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

2558 
2544 
2539 

2. นางสาวอุบล ตันสม 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

วท.ม.  
(วิทยาศาสตรชีวภาพ)/ชีวเคมี  
กศ.บ./เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

2541 
 
2538 

3. นายฮาซัน ดอปอ 
อาจารย 

ปร.ด./เคมี 
วท.บ./เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2558 
2549 

4. นายอิมรอน มีชัย 
อาจารย 
 

ปร.ด./เคมี   
ภ.ม./เภสชัศาสตร 
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)/เคมี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2559 
2553 
2550 

5. นางอาอีเซาะส เบ็ญหาวัน 
อาจารย 

วท.ม./เคมีอินทรีย 
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)/เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

2552 
2550 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปจจุบันประเทศเศรษฐกิจใหม เช น จีน อินเด ีย ละตินอเมริกา และเวียดนามมีขีด
ความสามารถในการแขงขันมากข้ึน เนื่องจากมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอื่น ๆ ประกอบในการ
ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศไดเพิ่มขึ้นทำใหประเทศดังกลาวมีบทบาทตอเศรษฐกิจโลกมากขึ้น  
เพื ่อใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขัน ในป พ.ศ. 2559 รัฐบาลไทยไดประกาศนโยบายที่
ตองการปรับเปลี ่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
(value–based economy) โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคา
เชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูโครงสรางการผลิตที่
มุงเนนการใชเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ  
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การปรับปรุงหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12  
ที่จะมีผลบังคับใชในชวงป พ.ศ. 2560-2564 ซึ ่งประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงจากการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเขามาเพิ ่มผลผลิตทางการเกษตรจนมีแนวโนมที ่จะใช ประโยชนจากฐานความรู และ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสรางนวัตกรรมใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในลักษณะเดียวกันนี้กำลังเปนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเชนเดียวกัน  ดังจะเห็นวา
หลายประเทศมหาอำนาจท่ัวโลกหันมาสนับสนุนการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและเศรษฐกิจ
ของประเทศ  เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดวางแนวนโยบายการ
รวมกลุมประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย 
และการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 และฉบับท่ี 12 ไดมุงเนนการดำเนินการที่ตอบยุทธศาสตร
ชาติ “ประเทศไทย ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหมในดานการปฏิรูปเศรษฐกิจช ีวภาพ        
(bio- economy)  เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  และเชิงนวัตกรรม (creative and cultural economy) 
ซึ่งมีความเกี่ยวของกันหลายฝาย เชน การปฏิรูประบบทรัพยสินทางปญญา การสนับสนุนการเงินแก
นักสรางสรรค นักวิจัยเพ่ือใหผูประกอบการสามารถนำผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา ไปพัฒนา
ตอยอดการผลิตเปนสินคา บริการสูตลาด การเตรียมบุคลากร นวัตกรที่มีความคิดสรางสรรค อาทิ 
การปฏิรูประบบการศึกษา ปลูกฝงใหเยาวชนตระหนักในความสำคัญของทรัพยสินทางปญญา สราง
บุคลากรผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา เปนตน การเปลี่ยนแปลง
เหลานี้สงผลกระทบในทางตรงและทางออมตอผูลงทุนภายในประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชนใหเกิด
การพัฒนาในดานการคนหา ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกไดอยางทันทวงทีประกอบกับจากแนวความคิด “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลไทยที่
เนนใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติภายใตนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค หลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงไดพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของ
บัณฑิตในยุคปจจุบันเพื่อพัฒนาจุดแข็งทางทรัพยากรของประเทศเขาสูกระบวนการสังเคราะหใหเกิด
เปนนวัตกรรมออกสูภาคธุรกิจ ผูประกอบการหรือเจาของสทิธิบัตร 
 11.2  สถานการณหรือการพฒันาสังคมและวัฒนธรรม 

 ปจจุบันประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนทำ
ใหเปนโลกไรพรมแดน โดยมีการเคลื่อนยายคน เงินทุน องคความรู เทคโนโลยีขาวสาร สินคาและ
บริการอยางเสรี ทำใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น  ประเทศเศรษฐกิจใหม เชน จีน อินเดีย 
ละตินอเมริกา และเวียดนาม มีขีดความสามารถในการแขงขันมากข้ึน เนื่องจากมีแรงงานราคาถูกและ
มีมาตรการอื่น ๆ ประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศไดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมทำใหสังคมโลกมีความเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดมากขึ้น การที่ประเทศ
ไทยจะแขงขันไดในสังคมโลกที่เปลี่ยนไป  การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใชเพื่อยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ โดยการนำความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรมทำใหเกิดสิ่งใหมที่มีมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ รวมทั้งการเพิ่ม
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ศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปจจุบัน ใหตอยอดไปสูฐานการผลิตและบริการที่
ใชเทคโนโลยีที ่เขมขนและมีนวัตกรรมมากขึ้น  การสงเสริมการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
กระแสใหมนอกจากเศรษฐกิจดิจิทัล  เศรษฐกิจฐานชีวภาพ  เศรษฐกิจ เชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
แลวการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหมและวิสาหกิจเพื่อสังคมรวมถึงการสรางสังคมผูประกอบการเพื่อตอยอด
ฐานการผลิตและบริการ  การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอย  ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจเพื่อสังคมจะเปนการขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความครอบคลุมมากขึ้น  
เปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับกลุมตาง ๆ ในสังคมโดยดำเนินการควบคูไปกับการพัฒนา
และสงเสริมสังคมผูประกอบการเพื่อสงเสริมผูประกอบการที่ผลิตไดและขายเปน  ประกอบกับใน
ปจจุบันแนวโนมคนรุนใหมไมวาจะเปนคนในวัยเรียนหรือวัยทำงานชวงตน ตางใฝฝนท่ีจะเปนเจาของ
ธุรกิจหรือ startup  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) มุงเนนการ
เรียนรู และใชความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื ่อนอุตสาหกรรมทำใหเกิด  
“ผลิตภาพ” (productivity) และ“นวัตกรรม” (innovation) ในกระบวนการผลิตและเรียนรูการมอง
ภาพอนาคตทางเทคโนโลยี (technology foresight)  การเรียนการสอนมีแนวโนมปรับเปลี่ยนไปเปน
แบบสหกิจศึกษาหรือการเรียนรู บนฐานการทำงานในภาคการผลิตและภาคสังคม (work-based/ 
community-based education)  ลักษณะการจ ัดการเรียนรู บนฐานการทำงานเพื ่อเก็บเกี ่ยว
ประสบการณจริง  นำไปสูการพัฒนาบุคลากรที ่มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน  สรางความสำเร็จและ
นวัตกรรม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน รวมทั ้งสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการที ่ประเทศไทยเขาสู การเป นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ส งผลกระทบต อส ั งคมประชากร เศรษฐก ิจ อ ุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม การเมืองการปกครอง การเปลี ่ยนแปลงของสังคม การ
แขงขันในดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรรม ทำใหคนในสังคมตองการเพ่ิมความรูความสามารถในสาขา
เฉพาะดานเพื่อใหรูเทาทันและอยูรอด ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกดาน นอกจากนี้ยัง
ตองยกระดับนิสิตนักศกึษาใหคิดเปน แกปญหาเปน พรอมเรียนรู และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย  

โลกทุกวันนี้กำลังกาวเขาสูยุคสังคมดิจิทัล (digital economy) หรือยุคเศรษฐกิจใหม (new 
economy) ชีวิตประจำวันของผูคนในสังคมเริ่มไดสัมผัสกับการทำธุรกรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
(E-Business) เริ่มคุนเคยกับการใชระบบสื่อสารขอมูล คอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศ (IT) ซึ่งเขา
มาอำนวยความสะดวก ทิศทางของโทรคมนาคมยังคงพัฒนาตอไป และกาวกระโดดอยางรวดเร็วมาก 
ในอนาคตอันใกลนี ้จะมีการรวมตัวเปนหนึ่งเดียวของเทคโนโลยี ทั ้งมีสายและไรสาย มีการนำ
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาสรางสรรคบริการใหม ๆ สำหรับประชาชนอยางหลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การใชพลังแหงเทคโนโลยีสื่อสารในการเผยแพรและถายเทขอมูลความรูทำใหเกิด
การสื่อสารโตตอบสองทางอยางทั่วถึง จะสรางใหเกิดการเรียนรูของสังคมโดยพรอมเพรียงกันท้ังระบบ 
และจะลดชองวางระหวางความคิดความเขาใจซึ ่งจะนำไปสู การลดชองวางระหวางสังคมและ
วัฒนธรรม 
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม กาวหนาอยางรวดเร็ว ผลักดันใหเกิดการ
เปลี ่ยนแปลงของโลกในหลาย ๆ ดาน ทั ้งเศรษฐกิจและสังคมอันนำไปสู การปรับตัวเพื ่อใหเกิด
ความสามารถในการแขงขัน และเขาสู กระแสใหมของการเปลี ่ยนแปลงที ่เร ียกวา สังคมความรู 
(knowledge-society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge-based economy) ที่จะตอง
ใหความสำคัญตอการใชความรูและนวัตกรรม เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากนี้ปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู  “ประเทศไทย 4.0” ซึ ่งเปนการ
ปรับเปลี ่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ จากเดิมที ่ขับเคลื ่อนดวยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมไปสู   “innovation driven economy” หร ือ “เศรษฐกิจที ่ข ับเคล ื ่อนด วย
นวัตกรรม” โดยการใชความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา อันจะนำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มุงใหเกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เชน ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ สนับสนุนใหไทยมีนวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยี
ของไทย งานวิจัยเนนอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก เทคโนโลยีทางการแพทย และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางยาชีววัตถุ อาหารแปรรูป เคมีชีวภาพ และพลังงานทางเลือก 

ดวยผลกระทบจากสถานการณภายนอก จึงจำเปนตองปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกที ่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและรองรับการ
แขงขันทางการศึกษา ทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรมท้ังในประเทศไทยและตางประเทศดวย 

การผลิตบุคลากรในสาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานได
และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความ
เขาใจในผลกระทบของวิทยาศาสตรทางเคมีตอสังคมและทองถิ่น โดยจะตองปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาที่มุงสูคลงัปญญาแหงชายแดนใต 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจที่สำคัญเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสูความ

เปนเลิศระยะ 10 ป (พ.ศ. 2560-2569) มหาวิทยาลัยไดมุงเนนและใหความสำคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความครอบคลุมและเปนที ่ยอมรับของผูเกี ่ยวของ จะทำใหสามารถ
ขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการปรับทิศทางและเปาหมายใหมใหมี
จุดเนน จุดเดน และกาวสูการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเปนเลิศในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นชายแดนใต รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต การลดชองวางและความเหลื่อมล้ำของสังคม 
และการสรางประชาชนในทองถิ่นใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน มีศักยภาพและความสามารถในการ
แขงขัน ซึ่งกลุมวิชาทางดานอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร และวิทยาศาสตรประยุกตและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ ไดกำหนดเปนจุดเนนของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสูความเปนเลิศระยะ 10 ป (พ.ศ. 2560-
2569) การปรับปรุงหลักสูตรจึงตองเนนผลิตบัณฑิตทางเคมีใหเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม 
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มีความเปนผูนำและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญบนฐานของการบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ เผยแพรงานวิจัย สรางเครือขายความ
รวมมืองานวิจัยและงานสรางสรรคนวัตกรรมระหวางสถาบัน สงเสริมการปรับใชหรือบูรณาการความรู
ทางเคมีตอยอดภูมิปญญาทองถิ ่นสูนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ทองถ่ิน 

 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา 
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะประกอบดวยวิชาแกนเปดสอนโดยสาขาวิชาเคมี ฟสิกส ชีววิทยา 
และคณิตศาสตร วิชาเฉพาะดานบังคับ วิชาเฉพาะดานเลือก และวิชาประสบการณวิชาชีพและ 
สหกิจศึกษา บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยหลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
 13.2  กลุมรายวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
  รายวิชาในหลักสูตรเปดใหนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ในคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การเกษตรเรียน หลักสูตรและคณะอื ่น ๆ ในรายวิชาเลือกเสรีที ่เปดโอกาสใหนักศึกษาที่สนใจ
ลงทะเบียนเรียนได 
 13.3  การบริหารจัดการ 
   การจัดการเรียนการสอนนั้น บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งจะตอง
มีการประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี ่ยวของ ฝายวิชาการคณะ และกองบริการการศึกษาในการจัด
รายวิชา และจัดแผนการเรียนท่ีนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองเรยีน โดยตองมีการวางแผนรวมกันระหวาง
ผูเกี ่ยวของตั้งแตผูบริหารและอาจารยผูสอนซึ่งอยูตางสาขาวิชา เพื่อกำหนดเนื ้อหาและกลยุทธ 
การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ท้ังน้ีเพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรยีนรูตามท่ีกำหนดไวใน
หลักสูตร และไมต่ำกวามาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตรและความคาดหวังผลลัพธการเรียนรู 
เม่ือส้ินปการศกึษา 

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร  
มุ งผลิตบัณฑิตนักเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที ่สามารถประยุกตใชความรู ในการ

สรางสรรคนวัตกรรมทางเคมีเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ และสามารถ
ใชเทคโนโลยีสูนักปฏิบัติมืออาชีพ 
 1.2  ความสำคัญของหลักสูตร  

 ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดพัฒนาไปอยางมาก มีการพัฒนาไปสู การนำ        
องคความรูมาสรางสรรคนวัตกรรมที่สามารถแกไขปญหาทองถิ่นและประเทศชาติ การสรางสรรค
นวัตกรรมนั้น จะตองเริ่มจากการมีองคความรูพื้นฐานที่เพียงพอและแมนยำ จึงจะสามารถประยุกต
องคความรูพื ้นฐานเหลานั ้น ไปสู การสรางสรรคนวัตกรรมได ศาสตรทางดานเคมีเปนพื้นฐานใน
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่สำคัญ ศาสตรทางดานเคมีที่เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการวิเคราะหโดย
ใชเทคโนโลยีในเครื่องมือขั้นสูงเปนสวนสำคัญที่อยูในกระบวนการวิเคราะห ทดสอบ และควบคุม
คุณภาพในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน อุตสาหกรรมยา เคมีภัณฑ เวชภัณฑ อาหารทะเล 
อาหารเสริมสุขภาพ ยางพารา เปนตน ทำใหบุคลากรทางดานการวิเคราะห ทดสอบและควบคุม
คุณภาพทางเคมี ยังเปนฟนเฟองสำคัญที่จะผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมเหลานี้ อีกทั้งปจจุบัน 
ความตองการนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อตอบสนองสังคมที ่ตองการความรวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
คาใชจ าย เนนความสะดวก ทำใหองคความรู ทางเคมี เทคโนโลยีทางเคมี สามารถนำไปสูการ
สรางสรรคนวัตกรรมท่ีสามารถตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ได 
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีวัตถุประสงคในการผลิต
บัณฑิต เพ่ือใหบัณฑิตมีสมรรถนะในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.3.1 มีทักษะการใชเทคโนโลยีทางเคมีมาประยุกตใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมทองถิ่น 
  1.3.2 มีทักษะในการสรางสรรคนวัตกรรมทางเคมี 

   1.3.3 สามารถประกอบอาชีพในภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน หรือ
ผูประกอบการอิสระ  
 1.4 ความคาดหวังผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

ปที่ รายละเอียด 
1 นักศึกษาสามารถอธิบายศาสตรพ้ืนฐานความรูดานเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2 นักศึกษาสามารถวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณทางดานเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3 นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีดานเคมี ในการสรางสรรคนวัตกรรมที่กอใหเกิดประโยชน

ตอทองถ่ิน 
4 นักศึกษาสามารถนำความรู ไปประยุกตใชในสถานประกอบการ หรือประกอบธุรกิจ

วิสาหกิจชุมชน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1) ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ใหมีมาตรฐานไม
ต่ำกวาเกณฑท่ี สกอ. กำหนด 

 
 

1) ปรับปรุงหลักส ูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กำหนดโดย
อิงเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของ สกอ. 
2) ต ิดตามประเมินการใช
หล ั กส ูตรตามต ั วบ  งช ี ้ ที่
กำหนดอยางสม่ำเสมอ 

1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

 

 

 

2) ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของทองถิ่นและ
ใหทันกับการเปลี ่ยนแปลงในยุค
ปจจุบัน 

ติดตามและปรับเปลี่ยนตาม
ความต องการของสถาน
ประกอบการ หนวยงานราชการ
ในวิชาชีพที ่เกี ่ยวของ และ
ความกาวหนาทางวิชาการ 

1) รายงานผลการประเมิน
ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของบัณฑิตในสถาน
ประกอบการและหนวยงาน
ราชการ 

2) ความพึงพอใจในท ักษะ
ความรู ความสามารถในการ
ทำงานของบัณฑิตโดยเฉลี่ยใน
ระดับดี 

3) พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
สายสนับสนุนและสื่อการเรียนการ
สอนใหไดมาตรฐาน เพื ่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการ 
 

1) ดานการสนับสนุนพัฒนา
อาจารยให เข าร วมอบรม
หรือประชุมวิชาการ  
2) สงเสริมใหอาจารยขอทุน
วิจัย 
3) สงเสริมใหอาจารยสราง
ผลงานว ิชาการและสร าง
ตำแหนงวิชาการใหสูงข้ึน   
4 )  ส  ง เสร ิ ม ให อ าจาร ย
ใหบรกิารวิชาการ  

1) อาจารยเขารวมอบรมหรือ
ประชุมวิชาการอยางนอยปละ 
1 ครั้ง 
2) อาจารยขอทุนวิจัย อยาง
นอยปละ 1 ทุน  
3) อาจารย เผยแพรผลงาน
วิชาการในงานประชุมวิชาการ
หรือตีพิมพในวารสารอยาง
นอยปละ 1 เรื่อง 
4) อาจารยใหบริการวิชาการ 
อยางนอยปละ 1 โครงการ  
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  ไมม ี
 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
2.  การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน   
        ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน  
  ภาคเรียนท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ  
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  2.2.1 เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีจำนวนหนวยกิตในกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรไมนอยกวา 18 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 10 
หนวยกิต และใหเปนไปตามขอบังคับระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  2.2.2  สำหรับนักศึกษาตางประเทศตองเปนผูสำเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตองมีจำนวนหนวยกิตในกลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรไมนอยกวา 18 หนวยกิต  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 10 หนวยกิต และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

2.3.1  ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต นักศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาสามัญต่ำ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ทำใหมีผลกระทบตอการเรียนรูวิชาพื้นฐาน
ในสาขาทางวิทยาศาสตรและเคมี 

2.3.2  ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต นักศึกษาสวนใหญทั้งภาครัฐและเอกชนขาด
ทักษะทางดานการใชอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตรพื ้นฐาน เนื่องจากในการเรียนการสอนที่
โรงเรียนสวนใหญนักเรียนไมไดทดลอง เพราะตองใชอุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตรและสารเคมีตองใช
งบประมาณสูง รวมทั้งทางโรงเรียนมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาความรูเกี ่ยวกับการทำ
อุปกรณอยางงายเพื่อประยุกตใชในการทดลองคอนขางนอย จึงทำใหเสียโอกาสในการฝกทักษะ
ทางดานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเคมี 
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2.3.3 นักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ขาดประสบการณการใชชีวิตรวมกับ
เพ่ือนในสังคมและการเรยีนรูการปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
 2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดสอนเสริมและปรับพื้นฐานใหมสำหรับนักศึกษาแรกเขาโดยเฉพาะและชั้นปอื่น ๆ  
ตามความเหมาะสม ไดแก ความรูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตรและเคมี และประเมินผลหลังจากจัดสอน
เสริมและปรับพื้นฐานแลวเพื่อนำไปสูการปรับปรุงความรู ทักษะในระดับสูงขึ้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะในการใชอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อปรับพื้นฐานดาน
ทักษะปฏิบัติการ 

2.4.3 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื ่อใหคำแนะนำ จัดระบบพี ่ชวยนอง เพื ่อแนะนำให
คำปรึกษาทั้งดานการเรียนและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับช้ันป จำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (4 ป) 2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 
ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวมจำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จำนวนบัณฑิตที่คาดวาจะ

สำเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณทีต่องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. คาธรรมเนียมการศึกษาคนละ
10,000 บาท ตอภาคการศึกษา 

800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คนละ 
2,700 บาทตอป 

108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

รวมรายรับ 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 
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 2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายจาย 
งบประมาณท่ีตองการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. เงินคงคลังรอยละ 20  181,600 363,200 544,800 726,400 726,400 
2. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 
   รอยละ 40 

363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

3. คาใชจายดำเนินงานรอยละ   
40  

363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

รวม 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 

จำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 

 
 2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
  2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย  

มีระบบการเทียบโอนหนวยกิตโดยใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1  จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต 
  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบดวย
หมวดวิชาศึกษาทั ่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ มว ิชาแกน กลุ มว ิชาเฉพาะดาน และกลุ มว ิชา
ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา) และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
   ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

        1) วิชาบังคับ  12 หนวยกิต 
        2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
   1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต 
        ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

        1) วิชาบังคับ  3 หนวยกิต 
        2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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   1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลก 
        ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

        1) วิชาบังคับ  3 หนวยกิต 
        2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

   1.4 กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ  3 หนวยกิต 

         คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 3 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาแกน  14 หนวยกิต 

   2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 64 หนวยกิต 

1) เฉพาะดานบังคับ ไมนอยกวา 52 หนวยกิต 

2) เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

   2.3 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ/สหกจิศึกษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  
  3.1.3 รายวิชา   
 รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ดังนี้   
  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา        30       หนวยกิต 
   1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร           ไมนอยกวา        15       หนวยกิต 

1) วิชาบังคับ                                              12       หนวยกิต   
                 5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                         3(3-0-6) 
                               Language Thought and Communication 
                  5100102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*                               3(3-0-6) 
                                Thai for Communication 
                  5100103  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*                      3(3-0-6) 

                                                Thai for Careers 
                  5100105   ภาษาอังกฤษหรรษา                                     3(3-0-6) 
         English for Fun 
                  5100106   การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน                 3(3-0-6) 
         English Usage for Social Network 
                  5100107   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
         พัฒนาการเรียนรู*                                        2(1-2-3) 

                                                English for Communication and 
                                                Learning Development 

                  5100108   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*                        2(1-2-3) 
                                                 English for Communication 1 

 
_____________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาข้ึนไป 
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                  5100109  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*                         2(1-2-3)   
                                                English for Communication 2 

                  5100113  กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                            3(3-0-6) 
        Technology and Media Literacy  

                      2) วิชาเลือก  ไมนอยกวา    3  หนวยกิต      
                  5100104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย     3(3-0-6)    
               Developments of Thai Speaking and 
           Writing Skills 
                  5100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ             3(3-0-6)         
                    English Communication Skills 
        Development  
                  5100111  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                  3(3-0-6) 
        Chinese for Communication 
                  5100112  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                               3(3-0-6)  
        Melayu for Communication 

  1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต                       ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
                                1) วิชาบังคับ                   3  หนวยกิต                                                    
                                  5100116  อยูดี กินดี มีสุข                                            3(3-0-6) 

        Well-being 
                                  5100117  วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน*                          3(3-0-6) 

        Science in Daily Life 
  2) วิชาเลือก                        ไมนอยกวา  3 หนวยกิต  

                                 5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ                  3(3-0-6) 
       Information Technology for Presentation 

                                 5100115  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*                3(3-0-6) 
       Information Technology in Daily Life 

                                 5100118  คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน*                           3(3-0-6) 
       Mathematics in Daily Life 

  5100119  การบริหารรางกาย 1(0-2-2) 
                Body Exercise 
  5100120  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*                        2(1-2-3) 

      Sports for the Quality of Life Development 
                                5100121  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาทองถิ่น                   3(3-0-6)  

           King’s Philosophy for Local Development 
                                5100122  ชี้ชองทางดี ชี้ชองทางรวย                                 3(3-0-6)  

        Introduction of Ethics and Wealth    

 
_____________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาข้ึนไป 
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                                5100123  ความงดงามแหงตน                                         3(3-0-6) 
      Beauty of Life    

 5100124  กาวสูโลกกวาง 2(1-2-3) 
      Step to the World 

                                5100125  ความจริงของชีวิต*                                          3(3-0-6) 
      Truth of Life 

                                5100126  การพัฒนาตน*                                              2(2-0-4) 
                                              Self Development  
                                5100127  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*                                      3(3-0-6) 

      Aesthetics for Life 
                                5100128  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*                                   2(1-2-3) 

      Life and Thai Culture 
     1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลก   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
                    1) วิชาบังคับ                                 3  หนวยกิต                

                                5100129  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                            3(3-0-6) 
 Multiculture and Peace 

                      2) วิชาเลือก              ไมนอยกวา  3  หนวยกิต   
                                 5100130  ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                                       3(3-0-6)  
                                               Life Skill for Society 
                               5100131  สังคมภิวัตน*  3(3-0-6)    

              Socialization 
1.4 กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ                       3  หนวยกิต  

           คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร                      3  หนวยกิต 
                5100135  วิทยาศาสตรเพ่ือทองถ่ิน                                   3(3-0-6) 

      Science for Community 

  
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
14102101 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(2-2-5)  
 Fundamental Physics  
14102102 เคมีพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 
 Fundamental Chemistry 1  
14102103 เคมีพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 
 Fundamental Chemistry 2  
14102104 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamental Biology  

 
_____________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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14109105 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตนสำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2(1-2-3) 
 Mathematics and Fundamental Statistics for Technology 

Chemistry and Innovation 
 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 64 หนวยกิต 
1) เฉพาะดานบังคับ ไมนอยกวา 52 หนวยกิต 

34102106 การผลิตเชื้อเพลิงเคมีชีวภาพจากวัสดุเหลือใช**  6(3-6-9) 
 Production of Biochemical Fuels from Waste Materials  
34102207 การสกัดสารธรรมชาติและแปรรูปสมุนไพรทองถ่ินเชิงการคา** 6(3-6-9) 
 Natural Substances Extraction and Processing of Local  

Herbs for Commercials 
 

34102208 การเคลือบผิววัสดุดวยนาโนเทคโนโลยี** 6(3-6-9) 
 Material Coating by Nanotechnology  
34102309 การแปรรูปพอลิเมอรและยางธรรมชาติสำหรับวิสาหกิจชุมชน** 6(3-6-9) 
 Polymer and Natural Rubber Processing for SMEs  
14102110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตนและปญญาประดิษฐ 1(0-3-0) 
 Basic Computer Programming and Artificial Intelligence  
14102111 เคมีอินทรีย  3(2-2-5) 
 Organic Chemistry  
14102212  เทคนิคการใชภาษาอังกฤษสำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1(1-0-2) 
 Technical English for Technology Chemistry and Innovation   
14102213 เคมีอนินทรีย  3(2-2-5) 
 Inorganic Chemistry   
14102214 เคมีเชิงฟสิกส  3(2-2-5) 
 Physical Chemistry  
14102215 เคมีวิเคราะห  3(2-2-5) 
 Analytical Chemistry  
14102216 ชีวเคมี  3(2-2-5) 
 Biochemistry  
14102317 เทคโนโลยีเซนเซอรสำหรับตรวจวัดสารปริมาณนอย 3(2-2-5) 
 Sensor Technology for Trace Analysis     
14102318 ธุรกิจดานเคมีและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
 Business on Chemicals and Instruments  
14102319 สัมมนาทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  1(0-3-0) 
 Seminar in Technology Chemistry and Innovation  
14102320 วิจัยทางเคมเีทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 1(0-2-1) 
 Research in Technology Chemistry and Innovation 1  

 
_____________________ 
หมายเหตุ ** หมายถึง ชุดวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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14102321 วิจัยทางเคมเีทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 3(2-2-5) 
 Research in Technology Chemistry and Innovation 2  

2) เฉพาะดานเลือก  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
34102322 กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมแีละมาตรฐานผลติภัณฑ 6(3-6-9) 
 Chemical Industrial Process and Production Standard  
34102323 เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันหอมระเหยในธุรกิจสปาและสุขภาพ 6(3-6-9) 
 Production Technology of Essential Oils in Spa and Health 

Business 
 

34102324 เทคโนโลยีการสังเคราะหสารออกฤทธิ์และวัสดุชีวภาพ 6(3-6-9) 
 Technology of Bioactive Compound and Bio-material Synthesis   
14102325 เครื่องมือวิเคราะหชั้นสูงสำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Advance Instrumental Analysis for Technology Chemistry and 

Innovation 
 

14102326 เคมีของยาสมุนไพรไทยและแนวทางการรักษาโรคเบ้ืองตน   3(2-2-5) 
 Chemistry of Thai Herbal Medicines and Basic of Therapeutic 

Guidelines 
 

2.3 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
14102327    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศกึษาทางเคมี 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1(90) 
 

 Preparation for Professional Experience and Cooperative 
Education in Technology Chemistry and Innovation 

 

14102428    การฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5(450) 
 Professional Experience in Technology Chemistry  

and Innovation 
 

14102429  สหกิจศึกษาทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 6(600) 
 Cooperative Education in Technology Chemistry  

and Innovation 
 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
ไมนอยกวา 

 
6 

 
หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
ปที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
14101101 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
14102102 เคมพ้ืีนฐาน 1 3(2-2-5) 
14103104 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 
14109105 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตนสำหรับเคมี

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2(1-2-3) 

14102110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
และปญญาประดิษฐ 

1(0-3-0) 

รวม 18 หนวยกิต 
 
ปที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
14102103 เคมีพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 
34102106 การผลิตเชื้อเพลิงเคมีชีวภาพจากวัสดุ

เหลือใช 
6(3-6-9) 

14102111 เคมีอินทรีย  3(2-2-5) 

รวม 18 หนวยกิต 
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แผนการศกึษา (ตอ) 
ปที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
 14102213 เคมีอนินทรีย  3(2-2-5) 

14102214 เคมีเชิงฟสิกส 3(2-2-5) 
14102215 เคมีวิเคราะห  3(2-2-5) 
14102216    ชีวเคม ี 3(2-2-5) 

รวม 18 หนวยกิต 
 
ปที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
 34102207 การสกัดสารธรรมชาติและแปรรูป

สมนุไพรทองถ่ินเชิงการคา 
6(3-6-9) 

34102208 การเคลือบผิววัสดุดวยนาโนเทคโนโลยี 6(3-6-9) 
14102212 เทคนิคการใชภาษาอังกฤษสำหรับเคมี

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1(1-0-2) 

รวม 19 หนวยกิต 
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แผนการศกึษา (ตอ) 
ปที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
 34102309 การแปรรูปพอลิเมอรและยางธรรมชาติ

สำหรับวิสาหกิจชุมชน 
6(3-6-9) 

14102317 เทคโนโลยีเซนเซอรสำหรับตรวจวัดสาร
ปริมาณนอย 

3(2-2-5) 

14102318 ธุรกิจดานเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
14102319 สมัมนาทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1(0-2-1) 
14102320 วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 1(0-2-1) 

รวม 20 หนวยกิต 
 
ปที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 เลือกเรียนชุดวิชาหรือเรียนวิชาเฉพาะดาน
เลือก 

12 

14102321 วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 3(2-2-5) 

14102327 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ     
สหกิจศึกษาทางเคมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1(90) 

รวม 16 หนวยกิต 
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แผนการศกึษา (ตอ) 
ปที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

14102428 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หรือ 

5 (450) 

14102429 สหกิจศึกษาทางเคมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

6 (600) 

รวม 5-6 หนวยกิต 
 
ปที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต 

รวม 6 หนวยกติ 
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 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 

1) วิชาบังคับ      12  หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Language Thought and Communication  
      ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธของภาษากับความคิด และการสื่อสาร ทักษะการ

ฟงและการอาน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถายทอดความคิด เพ่ือ
การสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใชภาษาไทยผานบทเพลงหรือการละเลน การ
เลานิทานพ้ืนบาน 

      Language and Communication, relation between languages with ideas 
and communication, listening and reading skills, idea organization, idea 
conclusion, expressing ideas for communication for both speaking and 
writing, Thai use through songs, plays and folk tale 
 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
      ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาใน

ชีวิตประจำวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปน
ทางการและไมเปนทางการการนำเสนอขอมูลในเชิงใหความรูขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
และวิจารณ อยางมีเหตุผลศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาใน
ชีวิตประจำวันตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

      Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language in daily life use in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting informative 
presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of language used in daily life, realizing 
ethics and awareness of Thai society 
 

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 
  Thai for Careers   
       การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและ การเขียน

เพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑทั้งในชีวิตประจำวัน
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และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอขอมูล การใหความรู  การวิเคราะห 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใชใน 
สถานการณตางๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ การงานและการใชชีวิตประจำวัน 

       Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 
the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life  
 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
  English for Fun   
      การใชภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 

คำศัพทและสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผูอื่น การสอบถามขอมูลเบ้ืองตน การ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การนำเสนอหนาชั้นเรียน 

      English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation  
 

5100106 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน 3(3-0-6) 
  English Usage for Social Network   
       การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยางงายในสื่อสังคมออนไลน การตั้งและการตอบ 

กระทูเปนภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน การแสดงความคิดเห็นเปน 
ภาษาอังกฤษ การเขียนหรือ การตอบอีเมลเปนภาษาอังกฤษ   

      Simple English writing in social media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying email 
in English 
 

5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
  English for Communication and Learning Development   
            พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารทั ้งการฟง พูด อาน เขียน ใน

ชีวิตประจำวัน ในสถานการณตาง ๆ  อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนำ
ตนเองและผูอื่น การรองขอ  การเสนอ ความชวยเหลือ การใหคำแนะนำ การบรรยาย
ลักษณะบุคคล และสิ่งของและสถานที่การถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสาร ทาง
โทรศัพท และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื ่องมือ แหลงขอมูลเพื่อ
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ศึกษา คนควาใน การพัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       Development of English communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting; leave-
taking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and information 
giving, talking on telephone and expressing opinion; development of skills 
in using tools and resources for communicative study such as dictionary, 
article and newspaper and information technology for communication  
 

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
  English for Communication 1   
       การฝ กปฏิบ ัต ิการฟง พ ูด อาน และเข ียนภาษาอังกฤษเพื ่อการส ื ่อสารใน

ชีวิตประจำวัน ถอยคำและสำนวนพื้นฐาน ที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของ
ภาษาและมารยาทสากลท่ีถูกตองเหมาะสม 

       Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily 
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions 
of English speaking countries including appropriate social etiquette 
 

5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
  English for Communication 2  
       การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช สถานการณจริงท่ี 

สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝก ทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหา
และตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 

      Practice and development of listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related careers, practice of thinking skills, 
problem solving analyzing and decision making skills for daily life and future 
career 
 

5100113 กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ   3(3-0-6) 
  Technology and Media Literacy   
       การรูเทาทันขอมูลขาวสาร การรูเทาทันสื่อ การรูเทาทันเทคโนโลยี สารสนเทศ และ

การสื่อสาร การเขาถึงและประเมินขอมูล การใชขอมูล และจัดการได การวิเคราะห สื่อ
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การใชเครื่องมือสื่อสารงาย ๆ ในการผลิตสื่อ การใชสื่อสังคมออนไลน อยางถูกตองตาม
กฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

       Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology  

   
 1.2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
  Developments of Thai Speaking and Writing Skills   
       การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและ การเขียนในโอกาสตาง ๆ ทั้งท่ี

เปนทางการและไมเปนทางการ ศึกษาคนควา ความรูจากการฟง และการอานจากสื่อ
ตาง ๆ นำเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณการพูดและการเขียน 

       Developments of speaking and writing skills, speaking and writing for 
both formal and informal occasion, research, knowledge from listening and 
reading from various media, presenting with presentation and writing with 
ethics and moral realization, communication manners, criticizing speaking 
and writing  
 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  English Communication Skills Development   
       การฟงและพูดโตตอบในสถานการณที ่เกี ่ยวของกับชีวิตประจำวัน การอาน 

และเขียนขอความขนาดสั้น และประโยคที่มีโครงสราง ไมซับซอน 

      Listening and speaking in daily-life situations, short message reading and 
writing, non-complicated sentence reading and writing 
 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  

  Chinese for Communication   
       การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน คำศัพท ไวยากรณขั้นพื้นฐาน 

การทักทายและการสนทนาเบื้องตน ในชีวิตประจำวัน 
       Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 

basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 
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5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Melayu for Communication   
       การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท ไวยากรณขั้นพื้นฐาน 

การทักทายและการสนทนาเบื้องตนในชีวิตประจำวัน  
       Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 

Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation  
   
 2) กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
     2.1) วิชาบังคับ   3 หนวยกิต 

5100116 อยูดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
  Well-being   
       การใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีตอสิ ่งแวดลอม อาหารและคุณคาทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค    
การอานฉลากโภชนาการ ความรูเรื ่องยาเบื ้องตนสมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแล
สุขภาพ กฎหมายคุมครองผูบริโภค การสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

       Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 
 

5100117 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
  Science in Daily Life   
       พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน 

อุปกรณไฟฟา หลักการทำงานของเครื ่องใช ไฟฟาประเภทต าง ๆ พล ังงานใน 
การดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชใน
ชีวิต ประจำวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี   
บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 

      Energy and its sources, electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment, principles of electrical 
devices, energy for living, human organ systems, heredity, chemical use in 
daily life, using microorganism in food industries, agricultural and industrial 
production management with heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 
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      2.2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6) 

  Information Technology for Presentation   
       ความรู เบื ้องต นเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข าถึงและการใชข อมูล 

วิธีการเขาถึงสารสนเทศ กลยุทธการสืบคน การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ 
และการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ  

       Introduction to information technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, analyzing and synthesizing 
information, presenting information in various forms  
 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
  Information Technology in Daily Life   
       ความรู เบ ื ้องตนเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต

คอมพิวเตอรในชีวิตประจำวัน การประยุกตคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

       Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in using 
information system and security system  
 

5100118 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 

  Mathematics in Daily Life   
       หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบ้ีย 

การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบ้ืองตน เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  
       Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics and 

interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to apply 
in daily life  
 

5100119 การบริหารรางกาย 1(0-2-2) 
  Body Exercise   
       หลักการบริหารรางกาย การฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตนของการบริหารรางกาย

เพื่อการเสริมสรางกลามเนื้อแตละสวน ความแข็งแกรง ความยืดหยุนของรางกาย และ
การทดสอบสมรรถภาพดวยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการเลือกเลนกีฬา
เพ่ือสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 

       Principles of body management, skill practice and basic technique of 
body management to gaining muscle, body flexibility and physical fitness 
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self-check, exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship  
 

5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life Development   
       กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและ

วิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจาก
การเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนำทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสราง
ภาวะ การเปนผูนำ 

       Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports competition, 
principles and how to choose sports for individual potential, conduct of 
principles for playing sports at maximum benefits to body, emotion and 
society, injury prevention from sports and basic first aid, utilizing sports skill 
and developing life quality with sports and traditional games, personality 
development promoting leadership  
 

5100121 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6)  
  King’s Philosophy for Local Development   
       ศาสตรพระราชากับการจัดการดานการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ

สถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริเพ่ือความกินดีอยูดีของ
ประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกตใชศาสตรพระราชาในการพัฒนาทองถิ่น 

      King’s philosophy for agricultural management, economies, environment 
and education; sufficiency economy philosophy, royal projects for the 
better living of people, sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 
 

5100122 ช้ีชองทางดี ช้ีชองทางรวย 3(3-0-6) 
  Introduction of Ethics and Wealth     
       การพัฒนาทักษะการเรยีนรู เขาใจ เห็นคณุคาของชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม มีการ

พัฒนาตนเองเพ่ือดำรงตนอยางมีความสุขและอยูรวมกันผูอ่ืนได การเสริมสราง คุณธรรม
และจริยธรรม การไมเบียดเบียนผู อื ่นการบริหารจัดการและภาวะผู นำ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ทางเลือกการลงทุนหลักการประกอบธุรกิจเบื ้องตนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน การตลาดและการสื่อสาร 
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       Development of learning, understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy living and getting along well with 
people, promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business environment, accounting 
and financing, online business, marketing and communication 
 

5100123 ความงดงามแหงตน 3(3-0-6) 
  Beauty of Life     
       ความร ู พ ื ้นฐานเก ี ่ยวก ับมน ุษยส ัมพันธ  การเข าใจตนเองและเข าใจผ ู อื่น 

ธรรมชาติของมนุษย การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื ้องตน 
หลักการพูดนำเสนอตอที่ประชุมภาวะผูนำและผูตามที่ดีการพัฒนาตนในการทำงานกลุม
และทำงานทีม และทักษะการใชชีวิต  

       Introductions to human relation, self-understanding and understanding 
others, human nature, personality developments, social etiquette, 
principles of basic speaking, principles of oral presentation in front of 
meeting, status of good leadership and followership, self-developments for 
groups work and teamwork, living skills  
 

5100124 กาวสูโลกกวาง  2(1-2-3) 
  Step to the World  
       การคนหาแหลงงาน การอานประกาศรบัสมัครงานการกรอกแบบฟอรมใบสมัครงาน  

การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการเขียนประวัติสวนตัว การ
นัดหมายเพื่อสัมภาษณงาน การสัมภาษณงานการตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ
การสนทนาทางโทรศัพททักษะในการใชกริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด คำศัพท
และสำนวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงานการบันทึกการปฏิบัติงาน การ
บันทึกการประชุม และการนำเสนอ การปรับตัวเขาสูสังคมการปฏิบัติตนในการทำงาน 
การทำงานเปนทีม และการมีจิตสาธารณะ 

       Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out application 
form, writing letters or email for job application, writing resume, 
appointment for job interview, interviewing, interview acceptance and 
rejection, telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and public mind 
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5100125 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
  Truth of Life  
      ความหมายของชีว ิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตในการ
แกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก  
ศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู  โลกทัศนแบบตาง ๆ การ
วิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบ
สุขของชีวิตและสังคม 

       Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and intellectual 
developing, life and society, moral and ethics development based on 
religious precepts, peaceful life and society, different worldview perception, 
advantages and disadvantages analyzing of worldviews in order to find out 
truth and meaning of life to be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society 
 

5100126 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
  Self Development   
      หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัย ของพฤติกรรมของมนุษยตน กระบวนการ

เกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญาความฉลาดทางอารมณและจริยธรรมการปองกัน
และการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทำงานเปนทีม และการบริหาร
ความขัดแยง 

       Principles, elements, as well as factors of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional intelligence and ethics 
development, prevention and stress managing, human relations creating, 
teamwork and conflict managing  
 

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
  Aesthetics for Life   
      ความหมายของสุนทรียศาสตรเช ิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจำแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสำคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทาง การเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ 
คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรำลึก ความคุนเคยและ
นำเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซ่ึงประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ 
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       Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying differences 
in science of beauty, importance and backgrounds of visual, hearing and 
movement perception towards visual arts, arts, music arts and 
performance through perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to appreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation  
 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
  Life and Thai Culture   
      เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษย

สัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการ
ทำงาน การนำหลักธรรมมาใชในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

       Social identity, local and Thai culture, significance of human relations, 
human nature, psychological process, public consciousness creation in 
order to build interpersonal relationship and community, self-development 
for the advance in life and career, religious principles application to life and 
career  

   
 3)  กลุมวิชาพลเมืองโลก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
       3.1) วิชาบังคับ   3 หนวยกิต 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
  Multiculture and Peace  
      ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสรางความ

เขาใจ ความแตกตางทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม แนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท ปญหา ความขัดแยงในสังคมไทยและ
สังคมโลก การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพื ่อสงเสริม
สันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคมพหุวัฒนธรรม การอยูรวมกันในสังคม
แบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษสิทธิ 

       Meanings, significance and types of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards multiculture society, living 
together in democratic society, right prevention guidelines 
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      3.2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3(3-0-6) 

  Life Skill for Society   
       ทักษะดานการคิดแกปญหาแบบองครวม  การคิดสรางสรรค การปรับตัวในศตวรรษ

ที่ 21 ความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื ่อสารสารสนเทศ การเรียนรู อาชีพ       
การเรียนรูสังคมผู สูงวัย การสรางคุณคาในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และ    
การเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

       Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 21st 
century, multiculture understanding, information communication, career 
learning, elder society learning, building self-valued and public conscious 
development, life-long learning for sustainable development 
 

5100131 สังคมภิวัตน 3(3-0-6) 
  Socialization   
        ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม

โลก กระแส โลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

       Relationships between human beings and environment in Thai society, 
ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various dimensions including 
tradition, culture, economics and political affairs  
 

 4)  กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ 3  หนวยกิต 
      4.4) คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 3  หนวยกิต 

5100135 วิทยาศาสตรเพื่อทองถิ่น   3(3-0-6) 
  Science for Community    
       ความรู ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร      

เจตคติทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และการประยุกตใชวิทยาศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น 

       Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development  
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา    84  หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาแกน    ไมนอยกวา    14  หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14102101 ฟสิกสพื้นฐาน 

Fundamental Physics 
3(2-2-5) 

      ระบบหนวย เวกเตอรและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน ของไหล คลื่น ความ
รอน ไฟฟาและแมเหล็ก แสง พื้นฐานแนวคิดทางฟสิกสแผนใหม ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาค 
ประยุกตฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับภาคทฤษฎีฟสิกสพื้นฐานที่เหมาะสม 
     Unit system, vectors and measurement, force and motion, work, energy, fluid, 
waves, heat, electricity and magnetic, light, basic applications of modern physics; 
nuclear and particle; applied practical practice in accordance with appropriate 
basic physics theory 
 

14102102 เคมีพื้นฐาน 1  
Fundamental Chemistry 1 

3(2-2-5)  

 โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟและทรานซิชัน  พันธะเคมี 
ปริมาณสารสัมพันธ สารละลาย เทคนิคสำหรับปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
เทคนิคการแยกสาร การกรอง การตกผลึก การกลั ่น การใชตัวทำละลาย และการเตรียม
สารละลาย  
        Atomic structure, periodic table, properties of representative and transition 
elements, chemical bonds, stoichiometry, liquid solution, technique for chemistry 
laboratory, safety in the laboratory, separation technique, filtration, crystallization, 
distillation, using solvent and preparing the solution 
 

14102103 เคมีพื้นฐาน 2  
Fundamental Chemistry 2 

3(2-2-5) 

 ของแข็ง ของเหลว แกส สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟา ปฏิบัติการเก่ียวกับของแข็ง 
ของเหลว แกส สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟา  

Solid, liquid, gas, chemistry equilibrium, acid-base and electrochemistry; 
laboratory based on the solid, liquid, gas, chemistry equilibrium, acid-base and 
electrochemistry  
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2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา  64  หนวยกิต 

2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ   ไมนอยกวา  52  หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

34102106 การผลิตเช้ือเพลิงเคมีชีวภาพจากวัสดุเหลือใช 
Production of Biochemical Fuels from Waste Materials 

6(3-6-9) 

     การผล ิตแอลกอฮอล การแปรสภาพชีวมวลจากวัสดุเหล ือใช ทางการเกษตรใหเปน          
กาซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเหลว และวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมตาง ๆ  โดยกระบวนการทางเคมีและ
ทางชีวภาพ การนำไปใชงานในระดับหองปฏิบัติการ และในระดับอุตสาหกรรม วิทยาการอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวของ  

14102104 ชีววิทยาพื้นฐาน 
Fundamental Biology  

3(2-2-5) 

         สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ พันธุศาสตร วิวัฒนาการ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที ่ของสัตว 
นิเวศวิทยา พฤติกรรม ปฏิบัติการการเรื่องใชกลองจุลทรรศน โครงสรางของเซลลและเนื้อเย่ือ 
การแบงเซลล สรีรวิทยาของพืชและสัตว การตอบสนองตอสิ่งเราของพืช พฤติกรรมสัตว การใช
ไดโคโตมัสคีย ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย พงศาวลี การทดสอบหมูเลือด ABO และการ
สำรวจระบบนิเวศ 
        Properties of organisms, levels of organization, cell and tissue, genetics, 
evolution, biodiversity, structure and function of plant and animal, ecology and 
behavior, laboratory practice on using of light microscope, cell and tissue 
structure, cell division, physiology of plant and animal,  plants respond to stimuli, 
animal behavior, use of dichotomous keys, human genetics traits, pedigree, ABO 
group test and ecosystem survey 
 

14109105 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตนสำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Mathematics and Fundamental Statistics for Technology 
Chemistry and Innovation 

2(1-2-3) 

         การแปลงหนวย อัตราสวน รอยละ แคลคูลัสเบื้องตน ความหมายของสถิติ ประเภทของ
สถิติ ระดับการวัด การวิเคราะหขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการวัดการกระจาย 
การแจกแจงตัวอยาง การประมาณคาประชากร การทดสอบสมมุติฐาน การใชโปรแกรมทาง
คณิตศาสตรและสถิติ  
        Unit conversion; ratio; percent; introduction to calculus; definition of 
statistics, type of statistics, data type, level of measurement, data analysis, 
measures of central tendency and dispersion, sampling distribution, estimated 
population, hypothesis testing, using mathematics and statistical software 
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     Production of alcohol, conversion of biomass from agricultural waste into 
gaseous fuel, liquid fuel, and various industrial raw materials by chemical and 
biological processes, applications in the laboratory and industrial level, other 
related technology 
 

34102107 การสกัดสารธรรมชาติและแปรรูปสมุนไพรทองถ่ินเชิงการคา 
Natural Substances Extraction and Processing of Local Herbs for 
Commercials 

6(3-6-9) 

      เทคโนโลยีการสกัดและการแยกดวยเทคนิคการสกัดสารจากพืชและสมุนไพร การสกัดน้ำมัน
หอมระเหยเพื ่อการแปรรูปการทดสอบกลุ มสารพฤกษเคมีเช ิงคุณภาพและเชิงปริมาณ           
การพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติสูผลิตภัณฑเพื่อจำหนายและการตลาด 
     Extraction and separation technology by extraction techniques from plants 
and herbs, essential oil extraction for processing, testing qualitative and 
quantitative of phytochemicals, development of natural products to products for 
selling and marketing 
 

34102208 การเคลือบผิววัสดุดวยวัสดุนาโนเทคโนโลยี 
Material Coating by Nanotechnology 

6(3-6-9) 

      การศึกษาและปฏิบัติการเตรียมวัสดุผาหรือวัสดุชีวภาพแปรรูปชนิดตาง ๆ การเตรียมอนุภาค
นาโนจากวัสดุเหลือใช เทคนิคและวิธีการเคลือบสารนาโนบนวัสดุผาและวัสดุชีวภาพอื ่น ๆ 
เคร่ืองมอืท่ีใชในการตรวจวัดในระดับนาโนสเกล การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุเคลือบผิว 
     Study and laboratory about preparation of fabric materials or other applied 
biomaterials, preparation of nanoparticles from waste materials, techniques and 
method for nanomaterial coating on fabrics and biomaterials; Instruments used in 
nanoscale measurements, testing on coated material activity  
 

34102309 การแปรรูปพอลิเมอรและยางธรรมชาติสำหรับวิสาหกิจชุมชน  
Polymer and Natural Rubber Processing for SMEs 

6(3-6-9) 

      ยางธรรมชาต ิ  ยางส ั งเคราะห  สารเต ิมแต งในยาง สมบัต ิของยางและพอล ิเมอร               
โครงสรางทางเคมแีละฟสกิส การทดสอบยางและพอลิเมอร การข้ึนรูปยางและพอลิเมอร ความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑยาง กระบวนแปรรูปผลติภัณฑจากน้ำยางเบ้ืองตน ผลิตภัณฑที่ไดจาก
กระบวนการชุบ กระบวนการหลอ กระบวนการเคลือบ กระบวนการปนฟอง และผลิตภัณฑ    
ยางอ่ืน ๆ 
     Natural rubber, synthetic rubber, chemical additives in rubber, rubber and 
polymer properties, chemical and physical structure, rubber and polymer testing, 
rubber and polymer forming, basic knowledge of rubber products, basic processing 



37 
 

 
 

of rubber latex products, products from dipping process, casting process, coating 
process, foaming process, and other latex products 
 

14102110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนและปญญาประดิษฐ 
Basic Computer Programming and Artificial Intelligence 

1(0-3-0) 

       การเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัย เชน Arduino และ Microbit เปนตน กระบวนการ
คิดเชิงสรางสรรค การสรางและพัฒนานวัตกรรมและปญญาประดิษฐทางเคมี ที่เกี ่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร สิ่งแวดลอม และการแพทย  
      Modern programming such as Arduino, Microbit and etc.; creative thinking 
process, creating and developing innovations and artificial intelligence in chemistry 
related to industry, agriculture, food, environment and medicine 
 

14102111 เคมีอินทรีย   
Organic Chemistry  
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 14102102 เคมีพื้นฐาน 1  
Pre-requisite: 14102102 Fundamental Chemistry 1  

3(2-2-5) 

 โครงสรางและสมบัติทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยา การเรียกชื่อ การเตรียม สเตอริโอเคมี 
ปฏิกิร ิยาเคมีและกลไกปฏิกิร ิยาที ่สำคัญของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบ           
แอโรแมติก และพอลินิวเคลียรแอโรแมติก สารประกอบที่มีหมูทำหนาที่เฉพาะ แอลคิลเฮไลด 
แอลกอฮอล ฟนอล อีเธอร คารบอนิล กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมีน  แอไมด ปฏิบัติการ
ทดสอบการละลายและหมู ฟงกช ัน การแยกสารอินทรีย ดวยเทคนิคทางโครมาโทรกราฟ        
การสังเคราะหสารอินทรีย และการพิสูจนเอกลักษณของสารอินทรีย 

Structures and general properties, type of reaction, nomenclature, 
preparation, stereochemistry and chemical reaction mechanisms of hydrocarbons, 
aromatic and polynuclear aromatic compounds; functional groups of alkyl halide, 
alcohol, phenol, ether, carbonyl, carboxylic acids and its derivatives, amines, 
amides; classification test of dissolution and functional groups; isolation of organic 
compound by chromatography techniques; synthesis and identification of organic 
compounds 
 

14102112 เทคนิคการใชภาษาอังกฤษสำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Technical English for Technology Chemistry and Innovation 

1(1-0-2) 

       ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการแปลความหมายทางวิทยาศาสตร จากสื่อ
สิ่งพิมพวารสารงานวิจัยในบทความวิทยาศาสตรทางดานเคมี ฝกการอาน สรุป นำเสนอดวย
วาจาและลายลักษณอักษร 
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      English skills for scientific communication and translation from scientific 
articles in journals on chemistry, practice of reading, conclusion, oral and written 
presentation 

 
14102213 เคมีอนินทรีย   

Inorganic Chemistry  
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 14102102 เคมีพื้นฐาน 1 
Pre-requisite: 14102102 Fundamental Chemistry 1 

3(2-2-5) 

 การศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับสมมาตร กลุมจุดสมมาตร ทฤษฎีกลุม สถานะพลังงาน
เชิงอะตอมและโมเลกุล  สัญลักษณเทอม  ของแข็งอนินทรีย การจัดเรียงอะตอมหรือโมเลกุล     
เขาดวยกันดวยความแมนยําในระดับนาโนเมตร โครงสรางผลึก การตกผลึกสารประกอบไอออนิก 
การนำไฟฟาของสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต สารก่ึงตัวนำ  

 Study and laboratory about symmetry element, point group, group theory, 
atomic and molecular energy states, term symbols, solid state chemistry, the 
arrangement of atoms or molecules with accuracy in the nanometer scale, crystal 
structure crystallization of ionic compounds; conductivity of ionic and covalent 
compounds, semiconductors 

 
14102214 เคมีเชิงฟสิกส 

Physical Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 14102102 เคมีพื้นฐาน 1 
Pre-requisite: 14102102 Fundamental Chemistry 1 

 3(2-2-5) 

 แกส ทฤษฎีจลนของแกส อุณหพลศาสตร กฎขอที่ศูนย หนึ่ง สอง และสามของอุณหพล
ศาสตร กฎของเฮสส เอนทัลป เอนโทรป พลังงานอิสระกิบส สมบัติอุณหพลศาสตรของ
สารละลายและของเหลว ไฟฟาเคมี ระบบที่มีหลายองคประกอบ วัฏภาคสมดุลของระบบบริสุทธ์ิ 
วัฏภาคสมดุลของสารละลาย ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางอุณหพลศาสตร แผนภาพเฟสของ
ระบบที่มีหลายองคประกอบ การใชคาการนำไฟฟาหาคาคงตัวของการแตกตัวของกรดออน และ
การหาคาคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  

Gas, kinetic theory of gas; thermodynamics with the zero, first, second and 
third; rules of Hesse; enthalpy, entropy, Gibb’s free energy; properties of 
thermodynamics of liquid and solution; electrochemical; system with several 
components; phase equilibrium of a    pure system and solution; laboratory of the 
thermodynamic properties, phase diagram system with several components, and 
using conductance to determine a dissociation constant of a weak acid and 
determination of the equilibrium constant of reaction 
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14102215 เคมีวิเคราะห  
Analytical Chemistry  
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 14102102 เคมีพื้นฐาน 1 
Pre-requisite: 14102102 Fundamental Chemistry 1 

3(2-2-5) 

 กระบวนการทางเคมีว ิเคราะห การเล ือกวิธีว ิเคราะห การวิเคราะหขอมูลเช ิงสถิติ 
การวิเคราะหเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเชิงปริมาณ สมดุลเคมี การวิเคราะหโดยน้ำหนักและ
ปริมาตร การไทเทรตกรดเบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซอน และการ
ไทเทรตปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณ การวิเคราะห
โดยน้ำหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตรแบบตาง ๆ ปฏิบัติการดานคุณภาพและปริมาณวิเคราะห 
การตรวจวิเคราะหโดยน้ำหนักและปริมาตร 

Process of analytical chemistry; the selection method; statistical analysis of 
data; qualitative and quantitative analysis; chemical equilibrium; gravimetric and 
volumetric analysis; acid-base titration; precipitation titration; titration of the 
complexes and redox titration; laboratory of qualitative and quantitative analysis; 
gravimetric and volumetric analysis   
 

14102216 ชีวเคมี  
Biochemistry  
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 14102111 เคมีอินทรีย 
Pre-requisite: 14102111 Organic Chemistry  

3(2-2-5) 

 โครงสรางและหนาที่ของสารชีวโมเลกุล เชน คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิก
และเอนไซม เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม ปฏิบัติการวิเคราะหสาร
ชีวโมเลกุล  
        Structure and function of biomolecules such as carbohydrate, lipid, protein, 
nucleic acid, and enzyme; metabolism and control of gene expression; laboratory 
analysis of biomolecules 
 

14102317 เทคโนโลยีเซนเซอรสำหรับตรวจวัดสารปริมาณนอย      
Sensor Technology for Trace Analysis  

3(2-2-5) 

      นิยามและหลักการของไบโอเซนเซอร วัสดุชีวภาพและอุปกรณตรวจวัด คะตะไลติกสและ  
แอฟฟนิตีเซนเซอร การโมดิฟายดอ ิเล็กโทรดเพื ่อเพิ ่มสัญญาณการตรวจวัด การพัฒนา
ไบโอเซนเซอรที่อิเล็กโทรดโมดิฟายดดวยพอลิเมอรนำไฟฟาและนาโนคอมโพสิต เกณฑ
ประสิทธิภาพของระบบเซนเซอรและการประยุกตใชเซนเซอรในดานตาง ๆ ปฏิบัติการออกแบบ
และสรางเซนเซอรสำหรับตรวจวิเคราะหสารปริมาณนอยประเภทตาง ๆ ดานอาหาร และ
สิ่งแวดลอม การศกึษาประสิทธิภาพของเซนเซอร และการประยุกตใชกับตัวอยางจริง   
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     Definitions and principles of biosensors; biomaterials and measuring devices; 
catalytic and affinity sensors; electrode modifications to enhance the 
measurement signal; development of a biosensor using electrode modified with 
conducting polymers and nanocomposites; performance criteria of sensor systems 
and their applications; laboratory of the design and fabrication of sensor for trace 
analysis of various substances in food and environment, studying the performance 
of sensor and application with real sample  
 

14102318 ธุรกิจดานเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร 
Business on Chemicals and Instruments 

3(2-2-5) 

      ความรูดานเกรดสารเคมี ชนิดของอุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตร  เทคนิคการเปนตัวแทน
จำหนายและการนำเขาสารเคมี อุปกรณและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
     Data of chemicals grade, type of scientific tools and instruments, dealer 
technique for distribution and import of chemicals and instrument 
 

14102319 สัมมนาทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Seminar in Technology Chemistry and Innovation 

1(0-3-0) 

 การนำเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยทางเคมีที่นาสนใจจากวารสารวิชาการทางเคมีที่
ทันสมัย 

Presentation and discussion on interesting chemical research from modern 
chemistry publications 
 

14102320 วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 
Research in Technology Chemistry and Innovation 1 

1(0-2-1) 

      จรรยาบรรณของนักวิจัย จริยธรรมการทดลองในคนและสัตว การสำรวจและวิเคราะหปญหา
ความตองการนวัตกรรมในทองถิ ่น รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ คนควาเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวของ วิธีการเขียนเคาโครงวิจัย นำเสนอเคาโครงวิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
     Ethics for researcher; ethics of research in human and animals, exploration of 
local needs and current trends of country, collecting information from various 
sources and literature review; proposal writing and presentation 
 

14102321 วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 
Research in Technology Chemistry and Innovation 2 

3(2-2-5) 

 การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล นำเสนอความกาวหนาของผลการวิจัย การเขียน
รายงานวิจัย นำเสนอผลการวิจัย การเผยแพรและตีพิมพผลงานวิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ  
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        Progress report of research; research writing; presentation of results; 
publications; petty patent; patent; copyright 

        
 2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก                   ไมนอยกวา  12      หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
34102322 กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมีและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

Chemical Industrial Process and Production Standard 
6(3-6-9) 

      การนําความรูทางเคมีไปประยุกตในอุตสาหกรรมและแผนผังกระบวนการผลิตที่สําคัญ เชน 
อุตสาหกรรมสบู สารทําความสะอาด และผลิตภัณฑปูนซีเมนต กระดาษและเย่ือกระดาษ น้ำมัน 
ปุย ยาปราบศัตรูพืช สิ ่งทอ พลาสติกยาง และนวัตกรรมทางเคมีอุตสาหกรรมที่กําลังอยู ใน   
ความสนใจ ความสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วัตถุประสงค องคประกอบ ชนิด
ของมาตรฐาน เครื่องหมายมาตรฐานที่นำไปใชกับผลิตภัณฑ มาตรฐานผลิตภัณฑตางประเทศ 
ระบบมาตรฐานที ่เกี ่ยวของในโรงงานอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม กฎหมายพานิชยที่เก่ียวของ 
     Application of chemical knowledge in industry and important production 
process diagrams such as soap industry, cleaning agent and cement products, 
paper and pulp, oil, fertilizer, pesticides, textiles, plastics, rubber, and industrial 
chemical innovations that are in the spotlight, importance of industrial product 
standards, objectives, composition, type of standard, standard mark applied to 
the product, foreign product standards, relevant standard systems in industrial 
plants, Industrial product standards act, relevant commercial laws 
      

34102323 เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันหอมระเหยในธุรกิจสปาและสุขภาพ 
Production Technology of Essential Oil in Spa and Health Business 

6(3-6-9) 

      เทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสวนประกอบตาง ๆ จากพืช องคประกอบทางเคมีของ
น้ำมันหอมระเหย การสังเคราะหน้ำหอม อุตสาหกรรมน้ำหอม น้ำมันหอมระเหย การใชน้ำมัน
หอมระเหยและผลิตภัณฑจากธรรมชาติในน้ำมันหอมระเหย การบำบัดโรคโดยใชสารที ่มี 
กลิ่นหอม ธุรกิจสปา และสุขภาพ  
     Techniques for extraction of essential oils from various plant components, 
chemical compositions of essential oils, perfume synthesis, perfume industry, 
essential oil, use of essential oils and natural products in aromatherapy, therapies 
using scented substances, spa and wellness businesses 
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34102324 เทคโนโลยีการสังเคราะหสารออกฤทธิ์และวัสดุชีวภาพ 
Technology of Bioactive Compound and Bio-materials Synthesis 

6(3-6-9) 

      เทคโนโลยีการสังเคราะหสารออกฤทธิ์และวัสดุชีวภาพ การออกแบบการสังเคราะหสาร 
ออกฤทธิ์ของสารประกอบอินทรีย การสังเคราะหโมเลกุลโฮสตสำหรับยึดเหนี่ยวแคตไอออน 
แอนไอออนและออรแกนโนเมทัลลิกของวัสดุชีวภาพ วิเคราะหและพิสูจนเอกลักษณโครงสราง
สารออกฤทธิ์และวัสดชุีวภาพดวยเทคนิคทางสเปกโทรสโกป 
     Retrosynthetic and synthesis of bioactive of organic compound, synthesis of 
host molecules for cation-anion bonding and organometallic of bio-material, 
determination and identification of bioactive compound structure and  
bio-material by spectroscopy techniques 
 

14102325 เครื่องมือวิเคราะหช้ันสูงสำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Instrumental Advance Instrumental Analysis for Technology 
Chemistry and Innovation  
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 14102215 เคมีวิเคราะห  
Pre-requisite: 14102215 Analytical Chemistry  

3(2-2-5) 

 ทฤษฎี หลักการ สวนประกอบของเครื่องมือ และการประยุกตใชวิธีการวิเคราะหทางเคมี                 
โดยสเปกโทรโฟโตเมตรี โครมาโทกราฟ เคมีไฟฟา การประยุกตใชงานเพื่อสรางนวัตกรรมดานเคมี            
และปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือที่เกี ่ยวของ รวมทั้งการพัฒนาวิธีวิเคราะหใหได
เทคนิคที่ทันสมัย 

Theories, principles, components of instrumentation; applications of 
analytical methods based on spectrophotometry, chromatography, and 
electrochemistry; applications for fabrication of chemistry innovation; and 
operation of analytical chemistry by related instruments, development of 
analytical methods for modern technique 

 
14102426 เคมีของยาสมุนไพรไทยและแนวทางการรักษาโรคเบื้องตน 

Chemistry of Thai Herbal Medicines and Basic of Therapeutic 
Guidelines 

3(2-2-5) 

 สารพฤกษเคมีของยาสมุนไพร การสกัดและการแยกดวยเทคนิคทางเคมี การทดสอบกลุม
สารพฤกษเคมีเชิงคุณภาพ หลักการของสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพฤกษเคมีบางชนิดและ
ความสัมพันธของโครงสรางที่มีผลตอการออกฤทธิ์ของยา แนวทางการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร
ในงานหลักสาธารสุขมูลฐานเบ้ืองตน และการเตรียมผลิตภัณฑสมุนไพรเบื้องตน 

Phytochemicals of herbal medicines, extraction and separation by chemical 
techniques, testing qualitative of phytochemicals, principles of bioactive 
ingredients and structure activity relationship of some phytochemicals, basic of 
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therapeutic guidelines of herbal medicine in primary health and basic of herbal 
production preparation 

 
2.3 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
14102327 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาทางเคมีเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
Preparation for Professional Experience and Cooperative 
Education in Technology Chemistry and Innovation 

1(90) 

      เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาในดานความรู 
ทักษะ ลักษณะงานและโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ การใหคำปรึกษาเก่ียวกับงานและอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาอาชีพ การเขียน
จดหมายสมัครงาน ทักษะการตอบสัมภาษณ ทักษะการทำงาน การตัดสินใจ การประเมินตนเอง
และการกำหนดเปาหมาย  
     Preparation of students before professional experiences and cooperative 
education in terms of knowledge, skills, job, and opportunities of the occupation 
and the development of professional characteristics suitable for career and 
cooperative education counseling about work and career, personality development 
career development writing a cover letter, interview skills, work skills, decision 
making, self-assessment and goal setting 
 

14102428 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Professional Experience in Technology Chemistry and Innovation 

5(450) 

 ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานเคมีในหนวยงานของรัฐและเอกชนเพื ่อนำความรู จาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตการทำงาน 

Participatory practice chemistry in the government and the private sector for 
applying the knowledge from the course for professional practice  
 

14102429 สหกิจศึกษาทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Cooperative Education in Technology Chemistry and Innovation 

6(600) 

 ฝกสหกิจทางเคมีในสถานประกอบการไมนอยกวา 16 สัปดาห เพี่อแกปญหาและพัฒนาใน
องคกร หรืองานที่ไดรับมอบหมายควรเปนโครงงานอิสระ มีการกำหนดเปาหมายอยางชัดเจน 
นักศึกษาตองทำบันทึกการทำงานประจำวัน นำเสนอผลงานโดยสัมมนาหลังฝกงาน 

Chemical internship in a workplace of at least 16 weeks of respondence
solutions and development in the enterprise, independent job assignments, clearly 
targeted students, record their daily work and presentation of apprenticeship seminar
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3.2 ช่ือ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจำตัว 
บัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ำเร็จ
การศกึษา 

ป  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. นางสาวอรวรรณ ทิพยมณ ี
ผูชวยศาสตราจารย 
 

ปร.ด./เคมี 
วท.ม. 
/เคมีวิเคราะห 
วท.บ. 
(เกียรตินิยม 
อับดับ 2)/เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

2558 
2544 
 
2539 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวอุบล ตันสม 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

วท.ม.
(วิทยาศาสตร
ชีวภาพ)/ชีวเคมี  
กศ.บ./เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2541 
 
 
2538 

12 12 12 12 12 

3. นายฮาซัน ดอปอ 
อาจารย 

ปร.ด./เคมี 
วท.บ./เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2558 
2549 

15 15 15 15 15 

4. นายอิมรอน มีชัย 
อาจารย 
 

ปร.ด./เคมี  
ภ.ม./ 
เภสัชศาสตร 
วท.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2)/เคมี 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2559 
2553 
 
2550 

15 15 15 15 15 

5. นางอาอีเซาะส เบ็ญหาวัน 
อาจารย 
 

วท.ม./ 
เคมีอินทรีย 
วท.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)/เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

2552 
 
2550 

15 15 15 15 15 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 
 

3.2.2 อาจารยประจำหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจำตัว 
บัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. นางสาวอรวรรณ ทิพยมณ ี
ผูชวยศาสตราจารย 
 

ปร.ด./เคมี 
วท.ม./เคมีวิเคราะห 
วท.บ.(เกียรตินิยม 
อับดับ 2)/เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวอุบล ตันสม 
ผูชวยศาสตราจารย 
 
 

วท.ม. 
(วิทยาศาสตรชวีภาพ)/
ชีวเคมี  
กศ.บ./เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
 
 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  

12 12 12 12 12 

3. นายฮาซัน ดอปอ 
อาจารย 

ปร.ด./เคมี 
วท.บ./เคม ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

15 15 15 15 15 

4. นายอิมรอน มีชัย 
อาจารย 
 

ปร.ด./เคมี 
ภ.ม./เภสัชศาสตร 
วท.บ. (เกียรตินิยม 
อันดับ 2)/เคมี 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

15 15 15 15 15 

5. นางอาอีเซาะส เบ็ญหาวัน 
อาจารย 
 

วท.ม./เคมีอินทรีย 
วท.บ.(เกียรตินิยม 
อันดับ 2)/เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

15 15 15 15 15 

6. ดร.สุรเดช มัจฉาเวช 
อาจารย 
 

ปร.ด./ 
เทคโนโลยีพอลิเมอร 
วท.บ./เทคโนโลยียาง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

15 15 15 15 15 

 
3.2.3 อาจารยพิเศษ 

            ไมมี 
 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)  
 การฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกใหนักศึกษามีทักษะการใชเครื่องมือวิเคราะหและเครื่องมือ
พ้ืนฐานหองปฏิบัติการทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความรูเกี่ยวกับคณุภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ
ระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเลือก มีการนิเทศและติดตามผลการฝกประสบการณวิชาชีพโดยอาจารยนิเทศท่ี
ไดรับมอบหมาย  
 การฝกสหกิจศึกษา ใหนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ใหฝกแบบสหกิจศึกษา โดยแกปญหาในองคกรตามที่มอบหมายหรือเปนโครงงานวิจัย เสมือนเปน
บุคลากรประจำของสถานประกอบการโดยอาศัยหลักวิชาท ี ่ เร ียนมา มีการนิเทศ ติดตามผล 
โดยอาจารยนิเทศท่ีผานการฝกอบรมผูนิเทศสหกิจศึกษาตามหลักสูตรของสมาคมสหกิจศึกษาไทยและ
นานาชาติ 
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 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนามมีดังนี้ 
4.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต 

 4.1.2  มีระเบียบวินัย 
 4.1.3  มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 4.1.4  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น 
 4.1.5  มีจิตสาธารณะ 
 4.1.6 มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
 4.1.7 นำความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
 4.1.8 มีภาวะผูนำ โดยสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและสมาชิกที่ดี 
 4.1.9 มีความรบัผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 4.1.10 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 
 4.1.11 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
 4.2 ชวงเวลา 
 ภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน 
 
5.  ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 การทำวิจัยเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมตองเปนหัวขอที่เกี ่ยวของกับเนื้อหาวิชาการทางเคมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการศึกษาเอกสารอางอิง เขียนเคาโครง วางแผน และทดลองอยางเปน
ระบบ จัดทำรายงานวิจัยเปนรูปเลมสงตามรูปแบบ นำเสนอผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรกำหนด 
 5.1 คำอธิบายยอ 
 วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศ 
สามารถกำหนดหัวขอ ขอบเขต วางแผน และออกแบบดำเนินการทดลองดวยจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาวิจัยและ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อธิบายความสำคัญ ท่ีมาของหัวขอเรื่อง ประโยชนที่ไดรับจากการทำวิจัย
หรือการนำผลจากงานวิจัยไปใชประโยชน โดยจัดทำใหสำเร็จภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรูของการทำวิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีดังนี้ 
  5.2.1 มีความซื่อสัตยสุจริต 
 5.2.2 มีระเบียบวินัย 
 5.2.3 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 5.2.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 5.2.5 มีจิตสาธารณะ  
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 5.2.6 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
วิทยาศาสตร 
 5.2.7 มีความรบัผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 5.2.8 มีความใฝรู  สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรู จากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่
หลากหลายไดอยางถูกตอง เพ่ือนำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 
 5.2.9 สามารถประยุกตความรู ทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผล 
การแกปญหา และนำเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
 5.2.10 มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศเพื ่อการคนควาไดอยาง
เหมาะสมและจำเปน 
 5.3 ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปการศกึษาที่ 3 
 5.4 จำนวนหนวยกิต 
 1(0-2-1) และ 3(2-2-5) 
 5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 กำหนดวันและเวลาใหคำปรึกษาในเวลาเรียนวิชาวิจัยเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 5.5.2 เตรียมหลักฐานการใหคำปรึกษาทั ่วไป เชน แบบฟอรมรายงานความกาวหนาให
คำปรึกษา 
 5.5.3 มีหนังสือ เอกสารอางอิง วารสารที่เกี่ยวของ และวิทยานิพนธทางดานเคมีใหศึกษาใน        
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอ รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกสจากฐานขอมูลของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 5.5.4 มีอุปกรณ สารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตรสำหรับการเรียนการสอนและการทำวิจัย 
มีคณะกรรรมการผู รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยในสาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สามารถประสานงานกับหนวยงานอ่ืนในกรณีท่ีเครื่องมือนั้นไมมีในศูนยวิทยาศาสตร 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 พิจารณาจากความสำเร็จของผลงาน ความกาวหนา ความรับผิดชอบ ความสม่ำเสมอ และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการสอบ การนำเสนอ 
มีอาจารยเปนกรรมการสอบวิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
1) มีทักษะการใชภาษามลายู จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(บังคับเรียน) 
นักศึกษาสอบผานเกณฑ
มาตรฐาน (อัตลักษณภาษามลายู) 
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2 )  ม ีท ั กษะการ ใช  เทค โน โลยี
สารสนเทศประยุกตใชทางเคมี 
 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และเฉพาะดาน 3 รายวิชา 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพิ ่มเติมตลอดหลักสูตร
อยางนอย 1 ครั้ง 

1 )  น ักศ ึกษาสอบผ  านเกณฑ
มาตรฐาน (อ ัตล ักษณไอท ี ) ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด  
2 )  ประเม ินท ั กษะการใช
โปรแกรมหร ือเทคโนโลยี
สารสนเทศทางเคมี  

3) มีจิตสาธารณะและการทำงาน
รวมกับทองถิ่น 

นักศึกษารวมกิจกรรมบริการ
วิชาการแกทองถ่ิน  

น ักศึกษารวมก ิจกรรมบร ิการ
วิชาการแกทองถิ่น อยางนอยปละ 
1 คร้ัง  

4) ม ีทักษะในการแกป ญหาดวย 
การใชเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ทางเคมี  

1) นักศึกษาวิจัยเคมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
2) ศึกษาดูงานในหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน  
3) น ักศ ึกษาเร ียนร ู  ในร ูปแบบ
บูรณาการการเรียนกับการทำงาน  
4)  ก ิจกรรมเสร ิมท ักษะทางเคมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอาชีพ  
 

1) ผานรายวิชาวิจัยเคมีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมระดับ C+ และตอง
นำเสนองานวิจัยตามที ่หลักสูตร
กำหนด 
2) ศ ึกษาด ูงานในหน วยงาน
ภา คร ั ฐ และ เ อกช น  ต ล อด
หลักสูตรอยางนอย 1 คร้ัง 
3) น ักศึกษาเรียนรู ในรูปแบบ
บ ู รณาการการเร ี ยนก ับการ
ทำงานในรายวิชาตลอดหลักสูตร  
4) กิจกรรมเสริมทักษะทางเคมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
อาชีพ ตลอดหลักสูตรอยางนอย 2 
กิจกรรม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม 
2) มีความซ ื ่อส ัตยส ุจร ิต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธ ิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 
4) ม ีจ ิตอาสา หร ือม ีจ ิตสำนึก
สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเปน  
ไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็น
คุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน 

1) กำหนดกฎเกณฑและขอปฏิบัติ
ตาง ๆ ในการเรียนการสอนรวมกัน  
เชน  การเขาหองเรียน การสงงาน 
และการอยู ร วมกันเปนหมู คณะ
ตลอดจนการแตงกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
2) เนนถึงความสำคัญของความ 
ซื่อสัตยในงานคนควา และตักเตือน
นักศึกษาใหเห็นขอเสียของการ
ลอกเลียนผลงานของผูอื่น รวมถึง
สอนวิธีการที่ถูกตองในการอางอิง
ผลงานของผูอ่ืน 
3) สงเสริมใหนักศึกษาทำงาน 
เพื่อสาธารณะเปนกลุมจัดกิจกรรม
รวมกับชุมชน/องคกรภายนอก 
4) ปลูกฝงเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการ    
เขาชั ้นเรียนและสงงานที ่ไดรับ
มอบหมายใหตรงเวลา การแตง
กายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื ่อสัตยใน
การปฏิบัติงาน หรือสรางผลงาน
ที่เปนความรู ความสามารถของ
ต น เ อ ง โ ด ย ไ ม  แ อ บ อ  า ง ห รื อ
ลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอ่ืน
ตลอดทั้งความซื่อสัตยในการสอบ 
3)  ประเมินจากการมีสวนรวม
และการใหความรวมมือในการทำ
กิจกรรมตาง ๆ 
4)  ประ เม ินจากพฤต ิกรรมที่
แ ส ด ง อ อก ถ ึ ง จ ิ ต อ า ส า ห รื อ
จ ิตสำน ึกสาธารณะ เช น การ
จ ัดเตร ียมความพร อมอุปกรณ 
การสอนในหองเรียน การเปด-ปด
สวิทซ  ไฟ เคร ื ่ องปร ับอากาศ       
พัดลม ฯลฯ 
5) ประ เม ินจากก ิจกรรมหรือ 
โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมท่ี   
แ ส ด ง อ อ ก ถ ึ ง ค ว า ม ร ั ก แ ล ะ 
ความภูมิใจในความเปนไทย 

 
 2.1.2 ความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) ม ี คว ามร ู  และความ เข  า ใจ
เก ี ่ยวก ับหล ักการและทฤษฎ ี ท่ี
เก่ียวของ 

2) สามารถวิเคราะหความรู อยาง
เปนระบบ 

1) ใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
โดยใหความรู ดานหลักการ/ทฤษฎี 
และเน นการปฏ ิบ ัต ิ  ตลอดจน 
การประยุกตในสถานการณตาง ๆ 
2) สงเสริมใหนักศึกษาคนควาหา
ความร ู  ด  ว ยตน เอง และนำมา

1) ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล จ า ก ก า ร ท ำ
แบบฝ  กห ั ด  การสอบ การทำ
รายงาน  และการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความ 
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน 
3) ประเมินจากการนำเสนอ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

3) สามารถนำความรู ไปประยุกต
ใชไดอยางเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู กับ
ศาสตร  ต  า ง  ๆ  ไป ใช  ไ ด  อย  า ง
เหมาะสม 

แลกเปลี ่ยนเรียนรูกับเพื ่อน ๆ ใน 
ชั้นเรยีน 
3) ฝ  กท ั กษะก ารค ิ ดว ิ เ ค ราะห
ส ังเคราะหและแลกเปลี ่ยนแสดง
ความค ิดเห ็นในประเด ็นต าง ๆ 
ภายในชั้นเรียนโดยใชหลักการและ
ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
4) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ
จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษหรือศึกษาดูงาน 
5) ใหนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดทำโครงการ 

ผลงานหรือโครงการ 
4) ประเมินจากผลการจัด  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ  

 
 2.1.3 ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) ว ิ เคราะห ป ญหา ประเมิน 
ทางเลือก เสนอวิธีแกปญหาและ
ตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

2) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพ่ือ
สรางประโยชนตอตนเองและสังคม
ได 
3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู ความสามารถของตนเอง
และกำหนดเปาหมายในการพัฒนา
ตนเองได 

1) กระตุนใหนักศึกษาคิดวิเคราะห
อย างเป นระบบจากสถานการณ   
ตาง ๆ หรือการทำกรณีศึกษา 

2) ให น ั กศ ึกษาฝ กใช ความคิด
สรางสรรคนำเสนอเปนงานเขียน 
และฝกพูดในโอกาสตาง ๆ 
3) ใหนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดทำโครงการ 
 

1) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ง า น ท่ี
มอบหมายใหศึกษาคนควา การ
เขียนรายงานและแฟมสะสมงาน 
2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะหหรือ
รายงานการว ิ เคราะห ว ิจารณ
กรณีศึกษา หรือการทดสอบโดยใช
การสอบกลางภาคและปลายภาค 
โดยขอสอบมีการวิเคราะหแนวคิด 
3) ประ เม ินจากผลงานในเชิ ง
แนวคิดสรางสรรค 

 
 2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  มีความเปนผูนำ ผูตามและกลา
คิด กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 
2)  มีความสามารถในการปรับตัว 
ควบคุมอารมณตนเองไดอย าง
เหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ใน
การเปนพลเมืองที่ดี และสามารถ
เปนที่พึ่งของตนเองและสังคมได 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทำงาน
เปนกลุม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน น ให น ักศ ึกษาม ีปฏ ิส ัมพ ันธ
ระหวางกันในชั้นเรียน 
3)  ความสำคัญของความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  ประเมินผลงานจากการทำงาน
กลุม การนำเสนองานตามกลุมที่
ไดรับมอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจากการ
มีสวนรวมในการเรยีนรูในชั้นเรียน  
3)  สังเกตการทำงานรวมกันของ
นักศึกษาในหองเรียนในการรวม
กลุม 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
4)  ใหนักศึกษามีโอกาสทำโครงการ
ที่มีประโยชนตอสังคม 

4)  ประเมินจากการทำกิจกรรม
ของโครงการ 

 
 2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) มีท ักษะการใชภาษาในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ม ี ความสามารถ ในการใช
เทคโนโลย ีสารสนเทศได อย า ง
เหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิง
คณิตศาสตรและสถิติ เก็บรวบรวม
ขอมูลและนำเสนอขอมูล 

1) จัดประสบการณใหผู เรียนได

ใชการสื่อสารทั้งการพูด การฟง 

การเขียนระหวางผูเรียนกับผูสอน 

และบุคคลอื่น 

2) จ ัดประสบการณการเร ียนร ู ที่

ส  งเสร ิมให ผ ู  เร ี ยนเล ือกและใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไดหลากหลายรูปแบบ 

3) จัดประสบการณใหน ักศึกษาได

เร ียนรู ในสถานการณท ี่ต องใชการ

คนควา วิเคราะหขอมูล และนำเสนอ

ไดอยางเหมาะสม 

1) ประเมินจากการนำเสนอ   
ความคิด การรายงาน 
2) ประเมินผลงานตามกิจกรรม   

การเรียนการสอนที่จัด 

3) ประเม ินจากการว ิเคราะห

ข  อ ม ู ล  ก ารท ำ ร า ยง า นแล ะ

กิจกรรมในหองเรียน 

  
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน   
 2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) มีความซื่อสัตยสุจริต 
2) มีระเบียบวินัย 
3) มีจิตสำนึกและตระหนักในการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ต า มจ รรยาบรรณทา ง
วิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ
ผูอื่น 
5) มีจิตสาธารณะ 
 

1) ปลู ก จิ ต ส ำนึ ก ให นั กศึ กษ าม ี
ความซ ื ่อส ัตย ส ุจร ิต โดยอาจารย
ส อ ด แ ท ร ก ก า ร ส อ น ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมในรายวิชา 
2) สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
ในการ เร ี ยน  โดยกำหนดกต ิก า 
ขอตกลงในการเรียนรวมกัน  
3) ปลูกจิตสำนึก ใหตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงเนนย้ำเรื่องการนำ
ผลงานของผูอ่ืนมาใชอางอิง  
4)  สงเสริมการทำงานเปนทีม ระดม
ความค ิด  ว างแผนงาน เพ ื ่ อ ฝ ก 

1) ประเมินพฤติกรรมการเรียน
การสอนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
2) การตรวจสอบการเขาชั้นเรียน
และหรือการแตงกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยและหรือการ
ตรวจสอบการสงงานตามเวลาที่
ไดรับมอบหมายและหรือคุณภาพ
ของงาน 
3) การตรวจสอบการอางอิงจาก
สิ่งที่สืบคนหรืออ่ืน ๆ 
4) สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน
และพฤติกรรมการทำงานกลุม 
5)  ส ั ง เกตจากพฤต ิกรรมการ
แสดงออกถึงจ ิตสาธารณะและ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
กา ร เคา รพส ิ ท ธ ิ และกา ร ร ั บฟ ง 
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
5) ปลูกจิตสำนึกโดยจัดกิจกรรมและ
หร ื อส  ง เสร ิมความตระหน ั กให
นักศึกษาไดฝกใหมีจิตสาธารณะ  

หรือจิตอาสา และพฤติกรรมท่ีเห็น
แกประโยชนสวนรวมมากกวาประ
โยชนสวนตน 
 

 
 2.2.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) มีความรู ในหลักการและทฤษฎี
ทางด านว ิทยาศาสตร และหรือ
คณิตศาสตร 
2) มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรที่จะนำมาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 
3) สามารถติดตามความกาวหนา
ทางว ิชาการพ ัฒนาความร ู  ใหม
โดยเฉพาะอยางย่ิงดานวิทยาศาสตร
และหรือคณิตศาสตร 
4) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ท่ี
จะนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
 

1) การจัดการเรียนการสอนมุ  งให
น ักศึกษาม ีความรู ความเข าใจใน
เนื้อหาวิชา โดยจัดการเรียนการสอน
แบบเนนผู เรียนเปนสำคัญในรูปใด
ร ูปแบบหน ึ ่ งหร ือหลายร ูปแบบ 
สงเสริมใหผูเรียนคนควาดวยตนเอง 
ฝ กฝนทักษะการคิดวิเคราะหสอน
แบบสาธิต สอนแบบบรรยาย สอน
รวมกันอภิปราย คนควากรณีศึกษา 
มอบหมายงานทั ้งรายบ ุคคลและ 
รายกลุม 
2) จัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่
นำอธ ิบายหลักการและทฤษฎี ใน
ศาสตรเฉพาะ 
3) สงเสริมจัดการเรียนการสอน โดย
ใหนักศึกษาติดตามความกาวหนาทาง
ว ิชาการ เพ ื ่อพ ัฒนาความร ู  ใหม
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตร
และหรือคณิตศาสตร 
4) จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษา
สามารถนำความร ู  ในศาสตร  ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

1) การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ที่สอดคลองกับการ
จัดการเรียนการสอน โดยอาจใช
การสอบขอเขียนหรือการสอบ
ปากเปลา 
2) การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการสอบปฏิบัติ 
การนำ เสนอผลงานและหรือ
ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง ง า น ท ี ่ ไ ด  รั บ
มอบหมาย 
3) ประเมินจากผลงานและหรือ
การนำเสนอองคความรูที่ไดศึกษา
ทางด านวิทยาศาสตรและหรือ
คณิตศาสตร 
4)  ประเมินการนำเสนอหัวขอ
โ ค ร ง ก า ร ว ิ จ ั ย  พ ิ จ า ร ณ า
ความกาวหนาของโครงการวิจัย 
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 2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและมีเหตุมีผล ตามหลักการ
และวิธ ีการทางวิทยาศาสตรและ
หรือคณิตศาสตร 
2) มีทักษะการใชเทคโนโลยีทางเคมี
มาประยุกตใหเกิดประโยชน 
3) มีทักษะในการสรางนวัตกรรม
ทางเคมี 
4) มีความใฝรู  สามารถวิเคราะห
แ ล ะ ส ั ง เ ค ร า ะ ห  ค ว า ม ร ู  จ า ก
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได
อยางถูกตอง และเพื ่อนำไปสูการ
สรางสรรคนวัตกรรม 
 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม 
การแลกเปลี ่ยนเร ียนรู  การระดม
ความคิด การสัมมนา การโต วาที  
การใชเกม การทำโครงการ 
2) จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อสงเสริม
นำความร ู ทางว ิทยาศาสตร และ
ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร  ไ ป ป ร ะ ย ุ ก ต  กั บ
สถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
3) เน นให ม ีการศ ึกษาว ิ เคราะห  
ส ังเคราะหขอม ูลความรู จากแหลง 
ตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง
ในรายวิชาและหรือเพื ่อนำไปสูการ
สรางนวัตกรรม 

1) ประเมินจากการอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
2)  ประ เม ินจากกระบวนการ
แกปญหาในการคนควา การสอบ
ขอเขียนหรือสอบปากเปลา 
3) การประเมินจากการอภิปราย 
การทำกิจกรรมในชั ้นเรียน และ
หรือคุณภาพของโครงงานวิจัย 
 

 
2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) มีภาวะผูนำ โดยสามารถทำงาน
ร วมก ับผ ู อ ื ่นในฐานะผ ู นำและ
สมาชิกที่ดี 
2) มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
องคกร รวมทั ้งพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน 
3) สามารถปรบัตัวเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมองคกร 
 

1) สงเสรมิการทำงานเปนทีม โดยการ
มอบหมายงานกลุม เพื่อฝกภาวะผูนำ 
และฝ กการทำงานรวมกับผู อ ื ่นใน
ฐานะผูนำและสมาชิกที่ดี 
2) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาได
มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธที่ดีใน
ส ั งคมพห ุว ัฒนธรรมและองค กร 
จัดใหมีการคนควา พัฒนาการเรียนรู
ในรายวิชาตาง ๆ 
3) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณใน
การเรียนรูที ่สอดคลองกับบริบทของ
สถานการณวัฒนธรรมองคกร 

1)  การส ัง เกตพฤต ิกรรมจาก
กระบวนการทำงานกลุมและหรือ
งานที่ไดรับมอบหมาย 
2) ประเมินจากพฤติกรรมการ
แสดงออกความรับผิดชอบตองาน
ที ่ไดร ับมอบหมายตอสังคมและ
องคกร 
3) ประเมินพฤติกรรมการปรับตัว
กับสถานการณและวัฒนธรรม
องคกร 
 

 
 2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) สามารถประยุกตความรู ทาง
คณิตศาสตร และสถิต ิ เพ ื ่อการ
วิเคราะหประมวลผลการแกปญหา 

1) สน ับสนุนให น ักศ ึกษาค นควา
ความรูดวยตนเอง และใชความรูทาง
คณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสม เพื่อ

1) ประเมินจากคุณภาพของงานที่
ไดรับมอบหมาย พิจารณาความ
ถูกตองของเนื้อหา การวิเคราะห
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
แ ล ะ น ำ เ ส น อข  อ ม ู ล ไ ด  อย  า ง
เหมาะสม 
2) มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสาร
ความร ู  ท า งว ิ ทยาศาสตร  และ
คณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั ้ งการเล ือกใช ร ูปแบบการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม 
3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาต างประเทศเพ ื ่อการ
ค นคว า ได อย าง เหมาะสมและ
จำเปน 
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการส ืบค นและเก ็บรวบรวม
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ 

ว ิ เคราะห ส ัง เคราะห ความร ู และ
นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 
2) จ ัดก ิจกรรมส งเสร ิมให ผู  เร ียน
พัฒนาท ักษะการใชภาษาสื ่อสาร
คว าม ร ู  ท า ง ว ิ ท ยา ศา ส ตร  แล ะ
คณิตศาสตรในชั้นเรียนอยางถูกตอง 
3) สงเสรมิใหผูเรียนพัฒนาทักษะ
ความรูภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศ บทความทาง
วิชาการจากตางประเทศในสาขาวิชา
นั้น ๆ 
4) ส งเสร ิมและพ ัฒนาผ ู  เร ียนให
ค นคว าข อม ูลจากฐานข อม ูลทาง
ว ิทยาศาสตร  โดยใช  เทคโน โลยี
สารสนเทศในการสืบคน  
 

ขอมูล และการนำเสนอเทคนิค
การนำเสนอ การเลือกใชเคร่ืองมือ
สารสนเทศเพื่อการนำเสนอ 
2) ประเมินทักษะการใชภาษาที่ใช
ใ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ค ว า ม ร ู  ท า ง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
ชั้นเรยีน 
3) ประเม ินท ักษะและความรู
ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ห ร ื อ ภ า ษ า 
ตางประเทศ บทความทางวิชาการ
จากต างประเทศในสาขาว ิชา    
นั้น ๆ ดวยหลากหลายวิธี 
4) ประเมินจากการใชเทคโนโลยี
ใ น ก า ร ส ื บ ค  น ข  อ ม ู ล ท า ง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่
ไ ด  ร ั บ มอบหมายจากกา ร ใช
เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 

 
 
 
 
 

3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1)  ดานคุณธรรม จริยธรรม  
   (1) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
      (2) มีความซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
   (3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
   (4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
    (5) มีความรัก ภูมิใจในความเปนไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณคาภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
      2)  ดานความรู 
  (1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของ  
   (2) สามารถวิเคราะหความรูอยางเปนระบบ 
   (3) สามารถนำความรู ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
   (4) สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรตาง ๆ ไปใชไดอยางเหมาะสม 
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      3)  ดานทักษะทางปญญา 
  (1) วิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแกปญหาและตัดสินใจได อยาง
เหมาะสม  
   (2) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได  
   (3) มีความสามารถในการประเมินความรู ความสามารถของตนเองและกำหนด 
เปาหมายในการพัฒนาตนเองได 
      4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1) มีความเปนผูนำ ผูตามและกลาคิด กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง 
     (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณตนเองไดอยางเหมาะสม 
    (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในการเปนพลเมืองที่ดี และสามารถเปนที่พึ่งของ
ตนเองและสังคมได 
      5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (1) มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
    (2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
     (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรและสถิติ เก็บรวบรวมขอมูลและ
นำเสนอขอมูล 



   
   

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
 1 

ขอ 
 2 

ขอ 
 3 

ขอ  
4 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   

5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู 

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   
5100113 กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูจากหลักสูตรสรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
 1 

ขอ 
 2 

ขอ 
 3 

ขอ  
4 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
 3 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                   
5100116 อยูดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                   

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                   

5100118 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน                   
5100119 การบริหารรางกาย                   
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
 1 

ขอ 
 2 

ขอ 
 3 

ขอ  
4 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
 3 

5100121 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาทองถิ่น                   
5100122 ช้ีชองทางดี ชี้ชองทางรวย                   

5100123 ความงดงามแหงตน                   

5100124 กาวสูโลกกวาง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
 1 

ขอ 
 2 

ขอ 
 3 

ขอ  
4 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
 3 

5100132 ครูแหงแผนดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   
5100134 ผูประกอบการรุนเยาว                   
5100135 วทิยาศาสตรเพ่ือทองถ่ิน                   

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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 3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะดานผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
 
 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
    ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) มีความซื่อสัตยสุจริต 
  (2) มีระเบียบวินัย 
  (3) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (4) เคารพสทิธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  (5) มีจิตสาธารณะ 
 2. ดานความรู 
     ผลการเรียนรูดานความรู 
  (1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร 
  (2) มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนำมาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 
  (3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการพัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานวิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร 
  (4) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
 3. ดานทักษะทางปญญา 
     ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  (1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร 
  (2) มีทักษะการใชเทคโนโลยีทางเคมีมาประยุกตใหเกิดประโยชน 
  (3) มีทักษะในการสรางนวัตกรรมทางเคมี 
  (4) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่
หลากหลายไดอยางถูกตอง และเพ่ือนำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 
 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) มีภาวะผูนำ โดยสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและสมาชิกที่ดี 
  (2) มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 
 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  (1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผล
การแกปญหา และนำเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

60 



61 
 

 
 

  (2) มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ได
อยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
  (3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศเพื่อการคนควาไดอยาง
เหมาะสมและจำเปน 
  (4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน 

รายวิชา 
1. ดานคณุธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

14102101 ฟสิกสพ้ืนฐาน                     
14102102 เคมีพื้นฐาน 1                     
14102103 เคมีพื้นฐาน 2                     
14102104 ชีววิทยาพื้นฐาน                     
14109105 คณิตศาสตรและสถิติเบ้ืองตน
สำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                    

34102106 การผลิตเชื้อเพลิงเคมชีีวภาพ
จากวัสดุเหลือใช 

                    

34102207 การสกัดสารธรรมชาติและ
แปรรูปสมุนไพรทองถ่ินเชิงการคา 

                    

34102208 การเคลือบผิววัสดุดวยวัสดุ
นาโนเทคโนโลยี       

                    

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 

รายวิชา  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

34102309  การแปรรูปพอลิเมอรและ
ยางธรรมชาติสำหรับวิสาหกิจชมุชน 

                    

14102110 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนและ
ปญญาประดิษฐ 

                    

14102111 เคมีอนิทรีย                      
14102212 เทคนิคการใชภาษาอังกฤษ
สำหรับเคมีเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

                    

14102213 เคมีอนินทรีย                      
14102214 เคมีเชิงฟสิกส                     
14102215 เคมีวิเคราะห                      

 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

14102216 ชีวเคมี                      
14102317 เทคโนโลยีเซนเซอรสำหรับ
ตรวจวัดสารปริมาณนอย 

                    

14102318 ธุรกิจดานเคมีและเครื ่องมือ
วิทยาศาสตร 

                    

14102319  สัมมนาทางเคมีเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

                    

14102320  วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและ
นวตักรรม 1 

                    

14102321  วิจยัทางเคมเีทคโนโลยีและ
นวตักรรม 2 

                    

ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

34102322 กระบวนการอุตสาหกรรม
ทางเคมีและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

                    

34102323 เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันหอม
ระเหยในธรุกิจสปาและสุขภาพ 

                    

34102324 เทคโนโลยีการสังเคราะหสาร
ออกฤทธิ์และวัสดุชีวภาพ 

                    

14102325 เครื ่องมือวิเคราะหช ั ้นสูง
สำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                    

 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

14102326 เคมีของยาสมุนไพรไทยและ
แนวทางการรักษาโรคเบื้องตน 

                    

14102327 การเตรียมฝกประสบการณ
ว ิ ช า ช ี พและส หก ิ จ ศ ึ กษ าทา ง เคมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                    

14102428 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                    

14102429 สหกิจศึกษาทางเคมี
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

                    

                                                                 
     ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวาดวย         
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบเปนการดำเนินการหาหลักฐานเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ   
ที่เหมาะสม เพื่อยืนยันวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ยังไมสำเร็จการศึกษา
ดำเนินการดังนี้ 
  2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
   2.1.1.1 กอนจัดการเรียนการสอนทวนสอบโดยวิเคราะหเนื้อหาวิธีสอน สื่อการสอน   
การวัดผลและประเมินผล สอดคลองกับผลการเรียนรูคำอธิบายรายวิชาที่ตองการใหเกิดขึ ้นกับ
นักศกึษาในแตละรายวิชาท่ีจัดการเรยีนการสอนในแตละภาคเรียน  
   2.1.1.2 ทวนสอบโดยวิเคราะหผลจากการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและ
วัดผลประเมินผลที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ในประเด็นตอไปนี้ การใหคะแนนการ
สอบ รายงาน ชิ้นงาน กิจกรรมตาง ๆ และผลการศึกษาหรือเกรดมีความสอดคลอง ถูกตอง และ
เหมาะสม  
  2.1.2  การทวนสอบระดับหลักสูตร 
   ทวนสอบโดยวิเคราะหรายงานผลประเมินการเรียนรู ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู 5 ดาน ของแตละรายวิชาที่เปดสอนไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนในแตละภาคเรียน ตลอดจนใหมีการประเมินภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามความเหมาะสม
ของแตละรายวิชา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
  การกำหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยติดตามการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่องและนำผลมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและปรับปรุง
หลักสูตร รวมท้ังการประเมินคณุภาพของหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินจะดำเนินการดังตอไปนี้ 
  2.2.1 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
   ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที ่จบการศึกษาในดานของระยะเวลาในการหางานทำ 
ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
  2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ  
   โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
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  2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ 
   ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดใน
หลักสูตรที่เกี ่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการ
ปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
 
3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 มีความประพฤติดี 
 3.2 สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหมี 
การเรียนเพ่ิมเติมเปนกรณีพิเศษ 
 3.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00  
 3.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สำเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติสำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สำเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลาหลักสูตร
ปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สำเร ็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 3.5 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สำเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติสำหรับ 
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 12 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม
เวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สำเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี ใชเวลาศกึษาไมเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไมเกิน 18 ปการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 
 1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหมทุกคนเพื่อใหรับทราบถึงนโยบายปรัชญาปณิธานของมหาวิทยาลัย 
คณะ และหลักสูตร ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนระเบียบปฏิบัติแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ทางดานวิชาการวิจัย รวมทั้งการเตรียมตัวเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 
 1.2 สนับสนุนใหอาจารยไดเพ่ิมพูนทักษะที่เก่ียวกับกลยุทธการสอนและการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู เพื ่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและการวิจัยในสาขาวิชาตนเอง
ฝกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ รวมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ 
 1.3 พัฒนาอาจารยตามแผนงานการพัฒนาอาจารยที่กำหนด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการ
นำผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต 
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย   
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลจัดอบรมเกี ่ยวกับ 
การสอนและการวัดผลประเมินผลโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยสนับสนุนใหอาจารยได
เพิ่มพูนทักษะการวิจัยในสาขาวิชาตนเอง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ 
และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ รวมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศหรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ 
 2.3 ส งเสร ิมการทำผลงานว ิชาการ การใหบร ิการว ิชาการแกชุมชน และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกำกับมาตรฐาน  
 หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื ่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขา โดยกำกับมาตรฐานใหเปนไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดกำหนดไวและใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐาน กำหนดใหมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่ 
วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารยผูสอน มีการดำเนินงานตาม
ระบบกลไกในการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ทบทวน
ระบบกลไก  ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะหผลการดำเนินงาน ทบทวนทิศทาง พัฒนาและ
ปรับปรุงใหเกิดผลลัพธตามแผนและตามมาตรฐานตาง ๆ 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูหรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรูและการมีงานทำ ติดตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคม ทั ้งจำนวนและคุณภาพจากขอมูลการมีงานทำของบัณฑิตจากระบบ
สารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยหลักสูตรจะดำเนินการสำรวจความพึง
พอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจำทุกปเมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษา และแจงผลการ
สำรวจใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผู ใชบัณฑิตจะตองมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา 3.5  
(จากระดับ 5) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
3. นักศึกษา 
 หลักสูตรดำเนินการตามระบบกลไกการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดแผนการรับ
นักศึกษาเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อทราบและอนุมัติ และจัดทำประกาศรับ
สมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ 
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และหลักสูตรไดออกประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือกระตุนใหนักเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
เกิดการรับรูและสนใจที่จะเขาศึกษาตอ  โดยยึดเกณฑในการเปดรับสมัครที่มีความโปรงใสและ
นาเชื่อถือ มีกระบวนการสอบความรูความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ ประกาศรายชื่อ
ผูสอบผานทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัย  
 หลักสูตรกำหนดแผนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษา โดยมีการใหความรู
ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษา 
ประกอบดวย  3 ประเด็น คือ 
   1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อแนะนำอาจารยประจำหลักสูตร วิธีการประพฤติตน 
การใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย การวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพนักศึกษา 
   2. การปรับความรู พื ้นฐานใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษา โดยมีการใหความรู ทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรูพ้ืนฐานใหแกนักศึกษา   
  3.  การใหคำปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารย 
ที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา สำหรับการพบอาจารยที่ปรึกษาประจำกลุมใหเปนไปตามคู มืออาจารย 
ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สวนการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิชาการท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย 
 4.1 การรับอาจารยใหม 
  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกขึ้นไปในสาขาเคมีหรือสาขาที่เก่ียวของ 
 4.2 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจำเปนและ
ขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียม
ไวสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทำใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อใหมีความทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขา โดยกำกับมาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดข้ึน 
เพื่อใหเปนไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกำหนดและสอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตาง ๆ  
 ในการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง มีการออกแบบหลักสูตร 
ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละ
รายวิชา การประเมินผูเรียน การกำกับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
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การจัดก ิจกรรมการเร ียนการสอน ผลการดำเน ินงานหล ักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่วางแผนการจัดการเรียนการสอน
รวมกับผูบริหารของคณะและอาจารยผูสอน เพื่อติดตามและรวบรวมขอมูลสำหรับใชในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรทุกปอยางตอเน่ือง 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรมีการบริหารงานบุคลากรเพื ่อสนับสนุนการเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียน      
การสอน ดังนี้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   6.1.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตำแหนงงาน 
   6.1.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหนงงาน 
 6.2  การบริหารงบประมาณ 
   มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหกับหลักสูตรผานคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การเกษตร และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งงบประมาณแผนดินและงบบำรุง
การศึกษา เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยาง
เพียงพอ เพื ่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั ้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ 
การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
 6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  
  6.3.1 สถานท่ี 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนท่ีมีอยูแลว 

(หอง) 
หมายเหตุ 

1 หองปฏิบัติการ 4 อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
2 หองปฏิบัติการวิจัย 4 อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
3 หองประชุม 1 อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
4 หองสมุดคนควาสนับสนุนการวิจัย 1 อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
5 หองพักอาจารย 2 อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
6 หองเรียนขนาดจุ 50 คน 

หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 80 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 20 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 45 คน 

9  
5  
1  
3  
1  
3  
3  
2  
1  

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนท่ีมีอยูแลว 

(หอง) 
หมายเหตุ 

หองเรียนขนาดจุ 200 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

6  
44  
17  
20  
6  

อาคาร 18  
อาคาร 20 สำนักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สงัคมศาสตร 

7 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

5  
7  
1  

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

8 หองประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 
หองประชุมมังกีส   ขนาดจุ 200 คน 
หองประชุมนานัส  ขนาดจุ 200 คน 
หองประชุมซาลัค  ขนาดจุ 400 คน 

1  
1  
1  
1  
1  
1  

อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 

 6.3.2 อุปกรณการสอน 
  1) อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาเคมี (นอกจากอุปกรณ เครื่องแกวพื้นฐาน
ประจำหองปฏิบัติการ) 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนที่มี 
อยูแลว 

1 เครื่องอังไอน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Heating water bath) 3 
2 ตูอบ (Oven) 2 
3 เครื่องกวนสารละลายจากผิวบน (Agitator) 2 
4 เครื่องกวนสารละลายสนามแมเหล็ก (Magnetic stirrer) 10 
5 เตาแผนใหความรอน (Hotplate) 30 
6 ไมโครปเปตต (Micropipette) 7 
7 เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส (Electronic balance) 5 
8 เครื่องกรองน้ำกำจัดไอออน (Water deionizer) 1 
9 เครื่องทำน้ำกลั่น (Water reversed osmosis) 1 
10 ตูบีโอดี (BOD Incubator) 2 
11 ตูเย็น (Refrigerator)  3 
12 เครื่องดดูอากาศ (Vacuum suction) 3 
13 เครื่องเหวี่ยงตะกอน (Centrifuge) 2 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนที่มี 
อยูแลว 

14 เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator) 4 
15 เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace) 2 
16 เครื่องวัดคาความเปนกรด-เบส (pH meter) 4 
17 เครื่องวัดดรรชนีหักเหของสารชนิดมือถือ (Hand refractometer) 1 
18 เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 3 
19 เครื่องหาจุดหลอมเหลว (Melting point analyzer) 2 
20 เครื่องวิเคราะหโปรตีนและไนโตรเจน (Nitrogen and protein 

analyzer)  
1 

21 เครื่องวัดความขุน (Turbidity meter) 2 
22 เครื่องแกสโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph) 1 
23 เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 1 
24 เครื่องวิเคราะหโลหะโดยการดูดกลืนแสงเชิงอะตอมแบบเปลวไฟและ

แกรไฟตเฟอรเนต (Flame, Graphite-AAS) 
1 

25 ชุดสกัดอุปกรณซอกเลต (Soxhlet extraction apparatus) 3 
26 เครื่องเตรียมตัวอยางและทำใหแหงท่ีจุดเยือกแข็ง (Freeze dryer) 1 
27 เครื่องโพลาริมิเตอร (Polarimeter) 1 
28 เครื่องอินฟราเรดเปกโทรโฟโตมิเตอร (Infrared Spectrophotometer) 1 
29 เครื่องวิเคราะหอันตรกิริยาระหวางรังสีแมเหล็กไฟฟาและนิวเคลียรใน

สนามแมเหล็ก (NMR) 
1 

30 อุปกรณเก็บตัวอยางน้ำ (Water sampler) 3 
31 เครื่องถายภาพเจล (Gel doc) 1 
32 เครื่องวิเคราะหโปรตีนขนาดเล็ก (Electrophoresis) 1 
33 เครื่องแยกสารของแผนบางสมรรถนะสูง (HPTLC) 1 
34 เครื่องวัดการเรืองแสง (Fluorescence Spectrophotometer) 1 
35 เครื่องคอมพิวเตอร (Computer) 5 
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6.3.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ 
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร  
เพียงพอที่จะใหบริการการสืบคนสารสนเทศ ระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเทอรเน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 
          6.3.3.1 เอกสารและตำรา 

1) หนังสือ 
1.1) ภาษาไทย   จำนวน  6,813 ชื่อเรื่อง 

1.2) ภาษาอังกฤษ  จำนวน    270 ชื่อเรื่อง 

                                                       รวม 7,083 ชื่อเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 

2.1) ภาษาไทย             จำนวน 174 ชื่อเรื่อง 

2.2) ภาษาอังกฤษ                  จำนวน    - ชื่อเรื่อง 

                                                      รวม 174 ชื่อเรื่อง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1) ภาษาไทย            จำนวน    230 ชื่อเรื่อง 

3.2) ภาษาอังกฤษ                  จำนวน      - ชื่อเรื่อง 

                                                      รวม    230 ช่ือเรื่อง 

  

          6.3.3.2  ฐานขอมูลสำเร็จรูป 
                     ระบบฐานขอมูลสำเร็จรูปเพื ่อการคนควาและฐานขอมูลออนไลน มี 3 ระบบ
ฐานขอมูล ประกอบดวย 
 1) ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้ 
  1.1) iGLibrary (iG Publishing) เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน   
  1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เปนฐานขอมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสสาขาวิชาตาง ๆ ไดแก Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แล ะ 
Technology 
  1.3) eBook เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน   
 2) ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 6 ฐานขอมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เปนฐานขอมูลวารสารอิเล ็กทรอนิกส ว ิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ (ขอมูล     
ป 1997-ปจจุบัน) 
      2.2) ฐานขอมูล Web of Science เปนฐานขอมูลอางอิง (Citation Database) 
ที่ใหขอมูลบรรณานุกรม พรอมดวยบทคัดยอ รายการอางอิง (Cited Reference) และรายการอางอิง
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร เชน เคมี ฟสิกส วิศวกรรม เปนตน สาขาสังคมศาสตร 
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เชน จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เปนตน สาขาศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร เชน เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เปนตน จากวารสารไมนอยกวา 10,000 รายชื่อ (ขอมูลตั้งแตป 2001-ปจจุบัน) 
    2.3) ฐานขอมูล Academic Search Complete เปนฐานขอมูลที ่ม ี เนื ้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากท่ีสุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text เปนนวัตกรรมท่ี
ใชในการจัดการและการสืบคนฐานขอมูลจำนวน 13 ฐานขอมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดดำเนินการบอกรับ เพื่อใหบริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แหง อาทิเชน 
ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูล Proquest Dissertation ฐานขอมูล ISI Web of Science 
ทั ้งนี ้ย ังรวมถึงฐานขอมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผานชองทางการสืบคนเดียว (Single 
Search) 
   2.5) ฐานขอมูล Education Research Complete เปนฐานขอมูลวารสารฉบับ
เต็มกวา 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตาง ๆ ทางดาน
การศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ 
    2.6) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เปนฐานขอมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, 
Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, 
Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 2 ฐานขอมูล ดังนี้  
 3.1) Pro Quest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกวา 1,000  แหง 
ประกอบไปดวยขอมูลมากกวา 2.4 ลานระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
 3.2) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ งานวิจัย 
บทความวารสารและหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั ่วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/ 
  6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ดำเนินการประสานและเสนอผานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อ
หนังสือ ตำรา และสื่อการเรียนรูที ่เกี ่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใช
ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ 
และสื่ออื่น ๆ ที่จำเปน 
     6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสำรวจความตองการตำรา หนังสือ
อางอิง เอกสารจากคณาจารยเปนประจำทุกปการศึกษา สำนักวิทยบริการดำเนินการรวบรวมขอมูล
ผูใชหนังสือ วารสารตาง ๆ เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยเปนประจำทุกป สวนอุปกรณ สารเคมี และ
เคร่ืองมือวิทยาศาสตรไดมีการตรวจสอบประเมินการใชงาน โดยใชสมุดบันทึกการใชงานของเครื่องมือ
วิทยาศาสตรควบคุมทุกเครื ่องและจัดซอมบำรุงอยางตอเนื่องใหสามารถใชงานได และในทุกปจะ
จัดทำรายงานครภุัณฑเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัยตามลำดับ 
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   6.5.1 สำรวจความตองการทรัพยากร การเรียนการสอนเปนประจำทุกปการศึกษาจาก
ผูสอนและผูเรียน 
   6.5.2 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
   6.5.3 สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริการได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

เปาหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
สื ่อและชองทางการเรียนรู เ พ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียนและเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จ ัด ให ม ี ห  อง เ ร ี ยนท ี ่ ม ี ส่ื อ
อ ุปกรณ พร อมใช งานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การทำกิจกรรมในหองเรียน 
2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพ่ือให
นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติสราง
ความพรอมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3. จ ัดให ม ีห องการเรียนรู ด วย
ตนเองเพื ่อใหนักศึกษาสามารถ
ศึกษา คนควา หาความรูเพิ่มเติม
ไดดวยตนเอง 
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตำรา และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู 

1. ผลสำรวจความพรอมของสื่อ
อุปกรณที่จำเปนประจำหองเรยีน
และหองปฏิบัติการจากอาจารย
และนักศึกษา 
2. จำนวนหนังสือตำรา และสื่อ
ด ิจ ิท ัลที ่ม ี ให บร ิการและสถ ิติ  
การใช งานหน ังส ือ ตำรา สื่อ
ดิจิทัล 
3. ผลสำรวจความพึงพอใจของ
น ั กศ ึ กษาต  อการ ให  บร ิ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ฝกปฏิบัติ 

 
7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน  

ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประช ุมเพ ื ่อวางแผน ต ิดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา 

x x x x x 

3. ม ีรายละเอ ียดของรายว ิชา และรายละเอ ียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 

x x x x x 
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ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
ก า รสอน  หร ื อกา รประ เม ิ น ผลก าร เ ร ี ยน ร ู  จ ากผล 
การประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 x x x x 

8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดาน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ี
มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   
x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที ่มีตอบัณฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
 x 

 

เกณฑประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้  
ตัวบงชี ้บังคับ (ตัวบงชี ้ที ่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจำนวนตัวบงชี้ท ี ่มีผล
ดำเนินการบรรลุเปาหมาย  ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบงชี้บังคับ
และตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
  กำหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) สงกอนเปดภาค
การศึกษา และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอน 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดำเนินการดังนี้ 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยแตละรายวิชาผานระบบออนไลนจำนวน 2 ครั้ง 
คือ กอนการสอบระหวางภาคและกอนการสอบปลายภาคเรียน 
  1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมสังเกตการ
สอนของอาจารยผูสอน 
  1.2.3 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  ประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยสำรวจขอมูลจากนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทายและ
บัณฑิตใหม 
 2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
  เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก 
 2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ  
  ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงใหดำเนินการดังตอไปนี้ 
 4.1 รวบรวมขอเสนอแนะและขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา อาจารยผูสอน ผูใชบัณฑิต 
ผูทรงคณุวุฒิ 
 4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะ 
 4.3 ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
  4.3.1 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
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  4.3.2 ดำเนินการประเมินผลหลักสตูร (มคอ.2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 
    4.3.2.1 ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา 
(มคอ.7) 
    4.3.2.2 ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
สรุปการปรบัปรุงหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  81 

 
 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559” เปนหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุง ดังนี้ 

 
หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 

1.ช่ือหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี   

1. ช่ือหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ปรับปรุง  

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อภาษาไทย:วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Chemistry) 
ชื่อยอภาษาไทย: วท.บ. (เคมี) 
ชื่อยอภาษาอังกฤษ:  B.Sc. (Chemistry) 
 

 2. ช่ือปริญญา  
ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม)  
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science 
Technology Chemistry and Innovation) 
ชื่อยอภาษาไทย: วท.บ. (เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม)  
ชื่อยอภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Technology Chemistry 
and Innovation)   

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
     ม ุ งผล ิตบ ัณฑิตให ม ีความร ู และทักษะทางเคมี
ตลอดจนสามารถปรับใชองคความรูเพื่อ พัฒนาและ
แกปญหาระดับทองถิ่น ระดับชาติและอาเซียนไดอยาง
เหมาะสมบนพื ้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและ
คุณธรรมจริยธรรม           

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    มุงผลิตบัณฑิตนักเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สามารถประยุกตใชความรูในการสรางสรรคนวัตกรรม
ทางเคมีเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ ่นและ
ประเทศชาติ และสามารถใชเทคโนโลยีสู น ักปฏิบ ัติ 
มืออาชีพ 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
    หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑิตสาขาว ิชาเคม ีมี
วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตเพื่อใหเปนผูมีสมรรถนะ
ดังนี ้ 
4.1 มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีว ิต มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ มีจิตอาสา  
4.2 มีความรูและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรสาขาวิชา
เคมีสามารถประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนทํางานใน
หองปฏิบัติการในโรงงานตาง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน  
4.3 สามารถทําวิจัยจากภูมิปญญาทองถิ่นและสงเสริม
ใหเกิดประโยชนตอชุมชนนั้น ตลอดจนชวยปองกันและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 
 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีเทคโนโลยี
และนวัตกรรม มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตเพื่อให
บัณฑิตมีสมรรถนะในดานตาง ๆ ดังนี้ 
4.1 มีทักษะการใชเทคโนโลยีทางเคมีมาประยุกตใหเกิด
ประโยชนตออุตสาหกรรมทองถ่ิน 
4.2 มีทักษะในการสรางสรรคนวัตกรรมทางเคมี 
4.3 สามารถประกอบอาช ีพในภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน หรือผูประกอบการอิสระ 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
5. ระบบการจัดการศกึษา 
ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 

6. จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

ปรับปรุง 
 

7. โครงสรางหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
กลุมวิชาคณติศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต  
กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา 24 หนวยกิต  
กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 71 หนวยกิต  
วิชาเฉพาะดานบังคบั ไมนอยกวา 46 หนวยกิต  
วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต  
วิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา 
 ไมนอยกวา 7 หนวยกิต  
7.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี     ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

7. โครงสรางหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  
กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
กลุมวิชาพลเมืองโลก  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
กลุมวิชาอัตลักษณของคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การเกษตร                         ไมนอยกวา 3 หนวยกิต  
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกิต  
กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา 14 หนวยกิต  
กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 64 หนวยกิต  

1) เฉพาะดานบังคับ ไมนอยกวา 52 หนวยกิต  
2) เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา 
 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
7.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต    

ปรบัปรุง 
เพิ่มชุดวิชา 
ในหมวดวิชา

บังคับ 
ลดหนวยกิต

วิชาแกน 
เพิ่มหนวยกิต
วิชาบังคับ 

8. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  
 ไมนอยกวา 12  หนวยกิต
ก. บังคับเรียน 10  หนวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ 2(1-2-3) 
 การเขียน 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 และพัฒนาการเรียนรู 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2-3) 
 และพัฒนาการเรียนรู 
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 
 
  
 
 

8. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                                     ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
ก. บังคับเรียน                                  12  หนวยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร       3(3-0-6) 
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6) 
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ     3(3-0-6)         
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                    3(3-0-6) 
5100106 การใชภาษาอังกฤษในสังคม           3(3-0-6) 
             ออนไลน                                  

5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ     2(1-2-3) 
 พัฒนาการเรียนรู                        

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1       2(1-2-3) 
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2       2(1-2-3)           
5100113 กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ         3(3-0-6) 
 
 
 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ข. เลือกเรียน 2 หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคำไทย 2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 2(1-2-3) 
 การอานภาษาอังกฤษ 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน 2(1-2-3) 
 และการเขียน 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน  2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
 
 กลุมวิชามนุษยศาสตรไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข  2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ  2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  2(1-2-3) 
 ตลอดชีวิต 
2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน  2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต  2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. เลือกเรียน 3 หนวยกิต 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและ          3(3-0-6) 
             การเขียนภาษาไทย                                
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร           3(3-0-6) 
             ภาษาอังกฤษ  
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                3(3-0-6) 
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6) 
 
 
 
 
 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต       ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
ก. บังคับเรียน                                    6  หนวยกิต 
5100116 อยูดี กินดี มีสุข         3(3-0-6) 
2100113 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน         3(3-0-6) 
ข. เลือกเรียน                                  3  หนวยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ         3(3-0-6) 
             นำเสนอ                                   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต          3(3-0-6) 
             ประจำวัน                                 
5100118 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน         3(3-0-6) 
5100119 การบริหารรางกาย  1(0-2-2) 
5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต      2(1-2-3) 
5100121 ศาสตรพระราชากับการพัฒนา        3(3-0-6) 
             ทองถ่ิน        
5100122 ชี้ชองทางดี ชี้ชองทางรวย             3(3-0-6) 
5100123 ความงดงามแหงตน                     3(3-0-6) 
5100124 กาวสูโลกกวาง                           2(1-2-3) 
5100125 ความจริงของชีวิต                       3(3-0-6) 
5100126 การพัฒนาตน                            2(2-0-4) 
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                    3(3-0-6) 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                 2(1-2-3) 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน  2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต  2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  2(1-2-3) 
 
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยสีารสนเทศในชวีิต 2(1-2-3) 
 ประจำวัน  
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 2(1-2-3) 
 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 
กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา 24  หนวยกิต 
4101117 ฟสิกสพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
4101118 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน  1(0-3-0) 
4102101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-0) 
4102103 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
4102104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-0) 
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน  3(3-0-6) 
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-0) 
4109101 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร1 3(3-0-6) 
4109102 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร2 3(3-0-6) 
2108250 ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี  2(2-0-4) 
 
กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 71 หนวยกิต 
วิชาเฉพาะดานบังคบั  ไมนอยกวา  46 หนวยกิต 
4102216 เคมีอินทรีย 1   3(3-0-6) 
4102217 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 1   1(0-3-0) 
4102318 เคมีอินทรยี 2   3(3-0-6)  
4102319 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 2   1(0-3-0) 
4102220 เคมีอนินทรีย 1   3(3-0-6) 

 กลุมวิชาพลเมืองโลก       ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ก. บังคับเรียน                                   3  หนวยกิต 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ             3(3-0-6) 
ข. เลือกเรียน                                    3  หนวยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                    3(3-0-6) 
5100131 สังคมภิวัตน                              3(3-0-6) 
 
  กลุมวิชาอัตลักษณของคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การเกษตร                                       3 หนวยกิต 
5100135 วิทยาศาสตรเพ่ือทองถิ่น              3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
กลุมวิชาแกน     ไมนอยกวา 14  หนวยกิต 
14102101 ฟสิกสพื้นฐาน  3(2-2-5) 
14102102 เคมีพื้นฐาน 1  3(2-2-5) 
14102103 เคมีพื้นฐาน 2  3(2-2-5) 
14102104 ชีววิทยาพื้นฐาน  3(2-2-5) 
14109105 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตน       2(1-2-3)                                                 
              สำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม      
 
 
 
 
 
 
กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 64 หนวยกิต 
วิชาเฉพาะดานบังคบั  ไมนอยกวา  52 หนวยกิต 
34102106 การผลิตเชื้อเพลิงเคมีชีวภาพ         6(3-6-9) 
              จากวัสดุเหลือใช 
34102207 การสกัดสารธรรมชาติ                6(3-6-9) 
              และแปรรปูสมุนไพรทองถ่ิน 
              เชิงการคา 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
4102221 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1              1(0-3-0) 
4102322 เคมีอนินทรีย 2      3(3-0-6) 
4102323 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2              1(0-3-0) 
4102224 เคมีเชิงฟสิกส 1     3(3-0-6) 
4102225 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1             1(0-3-0) 
4102326 เคมีเชิงฟสิกส 2   3(3-0-6) 
4102327 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2             1(0-3-0) 
4102228 เคมีวิเคราะห 1    3(3-0-6) 
4102229 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1  1(0-3-0) 
4102230 ความปลอดภัยทางเคมี  2(2-0-4) 
4102331 เคมีวิเคราะห 2    3(3-0-6) 
4102332 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2  1(0-3-0) 
4102333 ชีวเคมี    4(4-0-8) 
4102334 ปฏิบัติการชีวเคมี    1(0-3-0) 
4102335 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ 3(2-2-5) 
4102436 สัมมนาทางเคมี  1(0-2-1) 
4102437 โครงงานเคมี  2(1-2-3) 
 
 
 
 
  
 
 
 
วิชาเฉพาะดานเลือกไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
ตองเลือกเรยีนไมนอยกวา 18 หนวยกิต จาก 6 สาขาวิชา 
4102438 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมี  2(2-0-4) 
1. สาขาเคมีอินทรีย 
4102439 เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ  3(2-2-5) 
4102340 สเปกโทรสโกปสำหรับเคมีอินทรีย 3(2-2-5) 
4102441 พลังงานทางเลือกทางเคมี              2(2-0-4) 
 
2. สาขาเคมีอนินทรีย   
4102442 วัสดุอนินทรียและการตรวจสอบ 2(2-0-4) 
 เบื้องตน 
 

34102208 การเคลือบผิววัสดุ                     6(3-6-9) 
              ดวยนาโนเทคโนโลยี 
34102309 การแปรรูปพอลิเมอรและ            6(3-6-9) 
              ยางธรรมชาติสำหรับวิสาหกิจ 
              ชุมชน  
14102110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร     1(0-3-0) 
              เบ้ืองตนและปญญาประดิษฐ 
14102111 เคมีอินทรีย              3(2-2-5) 
14102212 เทคนิคการใชภาษาอังกฤษ           1(1-0-2) 
              สำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
14102213 เคมีอนินทรีย             3(2-2-5) 
14102214 เคมีเชิงฟสิกส                          3(2-2-5) 
14102215 เคมีวิเคราะห              3(2-2-5)  
14102216 ชีวเคมี               3(2-2-5) 
14102317 เทคโนโลยีเซนเซอรสำหรับ          3(2-2-5) 
              ตรวจวัดสารปริมาณนอย 
14102318 ธุรกิจดานเคมีและเครื่องมือ          3(2-2-5) 
              วิทยาศาสตร                                 
14102319 สัมมนาทางเคมีเทคโนโลยีและ       1(0-3-0) 
              นวัตกรรม 
14102320 วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและ           1(0-2-1) 
              นวัตกรรม 1                                             
14102321 วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและ           3(2-2-5) 
              นวัตกรรม 2  
 
เฉพาะดานเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
ตองเลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
34102322 กระบวนการอุตสาหกรรม            6(3-6-9) 
              ทางเคมีและมาตรฐานผลิตภัณฑ     
34102323 เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันหอม       6(3-6-9) 
              ระเหยในธุรกิจสปาและสุขภาพ 
34102324 เทคโนโลยีการสังเคราะหสาร        6(3-6-9) 
              ออกฤทธิ์และวัสดุชีวภาพ 
14102325 เคร่ืองมือวิเคราะหช้ันสูงสำหรับ     3(2-2-5) 
              เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
14102326 เคมีของยาสมุนไพรไทยและ         3(2-2-5) 
              แนวทางการรักษาโรคเบื้องตน   

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
4102443 เคมีของสารประกอบ  3(3-0-6) 
 ออรแกโนเมทาลิก 
4102444 เคมีชีวอนินทรีย  2(2-0-4) 
4102445 สเปกโทรสโกปสำหรับเคมีอนินทรีย 3(3-0-6) 
 
3. สาขาเคมีเชิงฟสิกส 
4102446 เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง  3(3-0-6) 
4102447 เคมีพื้นผิว  3(3-0-6) 
4102448 วิทยาการใหมในสาขาเคมีเชิงฟสิกส 2(2-0-4) 
 
4. เคมีวิเคราะห 
4102449 การวิเคราะหโดยเคร่ืองมือข้ันสูง 2(2-0-4) 
4102450 วิทยาการใหมในสาขาเคมีวิเคราะห 2(2-0-4) 
 
5. สาขาชีวเคมี 
4102451 เคมีอาหาร  3(2-2-5) 
4102452 ชีวเคมีขั้นสูง  3(3-0-6) 
4102453 วิทยาการใหมในสาขาชีวเคม ี 2(2-0-4) 
 
6. สาขาเคมีสหวิทยาการ  
4102454 เคมีสิ่งแวดลอม  3(2-2-5)  
4102455 เคมีของยางธรรมชาติ  2(2-0-4) 
4102456 เคมีพอลิเมอร  2(2-0-4)  
4102557 โลกรอน  2(2-0-4) 
4102458 การวิเคราะหอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
4102459 นวัตกรรมการเปาแกว  2(1-2-3) 
4102460 เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร 2(1-2-3) 
 
วิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา 
ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
4102561 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 2(180) 
 และสหกิจศึกษาทางเคมี  
4102562 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี  5(450) 
4102563 สหกิจศึกษาทางเคมี  6(600) 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
14102327 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ     1(90) 
              และสหกิจศึกษาทางเคมีเทคโนโลยี 
              และนวัตกรรม                                                                 
14102428 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี  5(450) 
              เทคโนโลยีและนวัตกรรม                
14102429 สหกิจศึกษาทางเคมีเทคโนโลยีและ   6(600) 
              นวัตกรรม                    
 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตอง
ไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไม
เปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

ปรับปรุง 
 
 
 
 

9. คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

ก. บังคับเรียน  10 หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Thai for Communication 
 ความสำค ัญของภาษาไทยในฐานะเปน
เครื ่องมือในการส ื ่อสาร ฝ กท ักษะใชภาษาในชีวิต 
ประจำวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน การใชภาษาสื ่อสารที ่เปนทางการและไมเปน
ทางการ การนำเสนอขอมูลในเชิงใหความรูขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ป ญหาแล ะแนวทา งกา รแก  ไ ขกา ร ใช  ภ าษา ใน
ชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 
 Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily used in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and information 
communication, conducting informative 
presentation, giving opinion, suggestion and 
rational criticism, study of problem conditions 
and its solutions of language used in daily life, 
realizing ethics and awareness of Thai society 

9. คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมภาษาและการส่ือสารไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

ก. บังคบัเรียน  10 หนวยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  3(3-0-6) 
             Language Thought and     
             Communication 
     ภาษากับการสื ่อสาร ความสัมพันธของภาษากับ
ความคดิ และการส่ือสาร ทักษะการฟงและการอาน การ
ลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถายทอด
ความคดิ เพื่อการสื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียน การใช
ภาษาไทยผานบทเพลงหรือการละเลน การเลานิทาน
พ้ืนบาน 
     Language and Communication, relation 
between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, idea 
organization, idea conclusion, expressing ideas 
for communication for both speaking and 
writing, Thai use through songs, plays and folk 
tale 
 

ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูด 2(1-2-3) 
             และการเขียน  
 Speaking and Writing Skills     
             Development 
 หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝก
การพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อ
แกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
             Thai for Communication   
     ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือใน
การสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจำวัน ทั้งดาน
การฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่อสารที ่เปนทางการและไมเปนทางการการนำเสนอ
ขอมูลในเชิงใหความรู  ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
วิจารณ อย างมีเหตุผลศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจำวันตระหนักถึง

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
เรยีงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 
 Rules and development of reading and 
writing in order to speak and write effectively, 
practice of speaking both individual and groups 
and criticizing for improvement, practice of plot 
writing, essay and article writing with the 
emphasis on standard language used in a certain 
writing and practice in criticizing  
 

คุณธรรมและมีจิตสำนึกตอสังคมในการใชภาษาไทยใน
การสื่อสาร 
     Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily life use in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 
information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society 

ปรับปรุง 

ไมม ี 5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบ         3(3-0-6) 
             อาชีพ                                 
             Thai for Careers 
     การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง 
การพูด การอานและการเขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑทั้งในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอขอมูล 
การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดย
ผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพ่ือนำไปใชใน
สถานการณตางๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ 
การงานและการใชชีวิตประจำวัน 
     Practicing and developing Thai language 
used in listening, speaking, reading and writing in 
order to communicate effectively in accordance 
with the rules; both for daily life and career as 
well as presenting, providing knowledge, 
analyzing opinion, and suggesting through 
process of academic research effectively and be 
able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life  
 
 
 
 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
             และพัฒนาการเรียนรู  
 English for Communication and    
             Learning Development 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท้ัง
การฟง พูด อาน เขียน  ในชีวิตประจำวันในสถานการณ
ตางๆ  อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนำ
ตนเองและผูอื่น การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ 
การใหคำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานที่การถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสาร
ทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการ
พัฒนาการสื ่อสาร เชน การใชพจนานุกรม  บทความ 
หนังสือพิมพ    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Development of English 
communication skills; listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various 
situations such as greeting, leave-taking, self-
introduction and others, requesting, offering 
help, giving suggestion, describing people, 
objects and places, inquiring and information 
giving, talking on the telephone and expressing 
opinion; development of skills in using tools and 
resources for communicative study such as 
dictionary, article and newspaper and 
information technology for communicative 
development 

ไมม ี ปรับออก 
 

ไมม ี 5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา   3(3-0-6) 
    English for Fun   
    การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพทและสำนวนการทักทาย 
การแนะนำตัวเอง/ผูอื่น การสอบถามขอมูลเบื้องตน การ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การนำเสนอ
หนาชั้นเรียน 
    English usage for daily communication, 
English sound systems, vocabularies and 
greeting expressions, self-introduction and 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
introducing others, basic information inquiries, 
giving opinions, feeling expression, class 
presentation  

ไมม ี 5100106 การใชภาษาอังกฤษในสังคม        3(3-0-6) 
             ออนไลน  
    English Usage for Social Network 
     การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยางงายในสื่อสังคม
ออนไลน  การตั้งและการตอบกระทูเปนภาษาอังกฤษ 
การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน การแสดงความ
คิดเห็นเปนภาษาอังกฤษ การเขียนหรือ การตอบอีเมล
เปนภาษาอังกฤษ   
    Simple English writing in social media, giving 
queries and answers in English, online chatting, 
giving opinions in English, writing and replying 
email in English 

วิชาใหม 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 
 ก าร ใช  ภ าษามลาย ู เ พ ื ่ อ กา รส ื ่ อส าร ใน
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาที ่ใชในชีวิตประจำวัน เชน 
การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนำ
แบบ  งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
 Use of Melayu for communication in 
daily life, conversation in daily life such as 
greeting, saying thanks and simple introduction 
emphasizing on listening and speaking skills 

5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ  2(1-2-3) 
             พัฒนาการเรียนรู          
             English for Communication and  
             Learning Development  
     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง 
พูด อาน เขียน ในชีวิตประจำวันในสถานการณตาง ๆ  
อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนำตนเอง
และผูอื่น การรองขอ  การเสนอ ความชวยเหลือ การให
คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคล และสิ่งของและ
สถานที่การถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสาร ทาง
โทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการ
ใชเครื ่องมือ แหลงขอมูลเพื ่อศึกษาคนควาใน การ
พัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม  บทความ 
หนังสือพิมพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     Development of English communication 
skills, listening, speaking, reading and writing in 
daily life of various situations such as greeting; 
leave-taking, self-introduction and others, 
requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring 
and information giving, talking on telephone and 
expressing opinion; development of skills in 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communication 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 2(1-2-3) 
             พัฒนาการเรียนรู  
 Melayu for Communication and  
            Learning Development 
 พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจำวัน ฝกการอานออกเสียงคำภาษามลายูให
ถ ูกต อง ฝ กสนทนาภาษามลาย ูเพ ื ่อการสื ่อสารใน
สถานการณตางๆ เชน การแนะนำตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคำแนะนำ     การติดตอ
สอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียน
ประโยคที่ไมซับซอน 
 Development of Melayu in listening, 
speaking, reading and writing skills in daily life, 
practice of reading aloud in Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in different 
situations; self-introduction, greeting, leave-
taking, giving suggestion, inquiring information 
nationally and internationally as well as practice 
of simple sentence writing 

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    2(1-2-3) 
    English for Communication  
     การฝ กปฏ ิบ ัต ิการฟ  ง พ ูด  อ าน  และ เข ียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถอยคำ
และสำนวนพ ื ้นฐาน ที ่ ใช ในสถานการณต าง ๆ ที่
เกี ่ยวของกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา
และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม 
     Practices of English listening, speaking, 
reading, and writing for daily communication; 
focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career 
fields, studying on customs and traditions of 
English speaking countries including appropriate 
social etiquette 

ปรับปรุง 
 

ไมม ี 5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    2(1-2-3) 
    English for Communication 2 
     การฝกและพัฒนาการฟง พ ูด อ าน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช สถานการณจริงที่สอดคลองกับ
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝก ทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และ
การประกอบอาชีพ 
     Practice and development of listening, 
speaking, reading and writing English through 
real situations in related careers, practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and 
decision making skills for daily life and future 
career 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ไมม ี 5100113 กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      3(3-0-6) 

    Technology and Media Literacy 
     การรูเทาทันขอมูลขาวสาร การรูเทาทันสื ่อ การ
รู เทาทันเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื ่อสาร การ
เขาถึงและประเมินขอมูล การใชขอมูล และจัดการได 
การวิเคราะหสื่อ การใชเครื่องมือสื่อสารงาย ๆ ในการ
ผลิตสื ่อ การใช ส ื ่อส ังคมออนไลนอยางถูกตองตาม
กฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   
     Information literacy, media literacy, IT and 
communication literacy, information access and 
evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media 
production, social media use under law controls 
and ethics in technology 

วิชาใหม 

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
 English for Communication 1 
     การฝ  กปฏ ิบ ัต ิ การฟ ง  พ ูด  อ  าน  และเข ียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถอยคำ
และสำนวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม 
     Practice of English listening, speaking, 
reading, and writing for daily communication; 
focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career 
fields, studying on customs and traditions of 
English speaking countries including appropriate 
social etiquette 

ไมม ี
 
 
 

ปรับออก 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 
 Thai for Careers 
     การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง 
การพูด การอานและการเขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั ้งใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
นำเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลัก

ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
วิชาการ เพื ่อนำไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติหน าที ่การงานและการใช
ชีวิตประจำวัน 
     Practicing and developing Thai language 
used in listening, speaking, reading and writing in 
order to communicate effectively in accordance 
with the rules; both for daily life and career as 
well as presenting, providing knowledge, 
analyzing opinion, and suggesting through 
process of academic research effectively and be 
able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 

 
 
 

ข. เลือกเรียน 2 หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียน 2(2-0-4) 
             คำไทย 
 Principles of Reading and  
             Writing Thai Words 
     หลักเกณฑต าง ๆ ในการอานและเขียนคำไทย  
ศึกษาปจจัยที่ทำใหการอานและการเขียนคำไทยผิดไป
จากกฎเกณฑ  เก็บรวบรวม  วิเคราะห  เปรียบเทียบคำ
ที่มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขยีนคำ
ไทยใหถูกตอง 
     Principles of reading and writing Thai words, 
study of factors which affect to misreading and 
incorrect writing, collecting, analyzing and 
comparing the words that are usually incorrectly 
in read and written, discussing, summarizing, 
solution finding and promoting the correct 
reading and writing Thai words   

ข. เลือกเรียน 3 หนวยกิต 
ไมม ี

 
ปรับออก 

 

ไมม ี 5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและ        3(3-0-6) 
             การเขียนภาษาไทย                 
           Developments of Thai Speaking     
             and Writing Skills  
     การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและ 
การเขียนในโอกาสตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ศึกษาคนควา ความรูจากการฟง และการอาน

วิชาใหม 
 



 
 

  94 

 
 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
จากสื ่อตาง ๆ นำเสนอดวยการพูดและการเขียนโดย
คำนึงถ ึงค ุณธรรมและจร ิยธรรม และมารยาทใน         
การสื่อสาร การวิจารณการพูดและการเขียน 
     Developments of speaking and writing skills, 
speaking and writing for both formal and 
informal occasion, research, knowledge from 
listening and reading from various media, 
presenting with presentation and writing with 
ethics and moral realization, communication 
manners, criticizing speaking and writing 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 2(1-2-3) 
             การอานภาษาอังกฤษ 
 Development of Speaking and 
             Reading Skills in English 
     การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยาง
มีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั ้งรายบุคคลและเปนกลุม 
การนำเสนองานหนาช ั ้น และฝ กการอ านอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ 
โฆษณา เว็บไซต 
     Effective development of speaking and 
reading skills in English, practice of speaking 
both individual and groups, efficient class 
presentation and reading practice; reading for 
comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 

ไมม ี ปรับออก 
 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา 2(1-2-3) 
             การอานและการเขียน 
 English for Reading and Writing       
             Development 
     พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับ
ใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และพ ัฒนาท ั กษะการ เข ียน โดย เน  นการ เข ี ยน
ภาษาอังกฤษที ่ถ ูกร ูปแบบและหนาที ่ เพ ื ่อนำไปใช
ประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 
 Effective development of reading 
comprehension in different fields and 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational and 
career purposes such as writing a letter, filling in 
an application form, writing a report, etc. 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน    2(1-2-3) 
 Basic Melayu 
     ฝ กทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเขาดวยกัน
และศึกษาสำนวนภาษามลายูฝกนำเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบท
ทางสังคม 
     Practice of listening, speaking, reading and 
writing skills, study on basic sentence patterns; 
sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and 
expressing opinions in accordance with social 
context application 

ไมม ี ปรับออก 
 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 Chinese for Communication 
     การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บท
สนทนาที่ใชในชีวิตประจำวัน เชน การทักทาย การถาม
ทุกขสุข การแนะนำแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการ
ฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับ
เจาของภาษาได 
     Use of Chinese for communication in daily 
life, daily conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an emphasis on listening 
and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร       3(3-0-6) 
             ภาษาอังกฤษ                               
             English Communication Skills  
             Development 
     การฟงและพูดโตตอบในสถานการณที่เกี ่ยวของกับ
ชีวิตประจำวัน การอานและเขียนขอความขนาดสั้น และ
ประโยคที่มีโครงสราง ไมซับซอน 
     Listening and speaking in daily-life situations, 
short message reading and writing, non-
complicated sentence reading and writing 
 

ปรับปรุง 
 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
     อ ักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคำ ประโยค
พื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อความ
เข าใจเร ื ่องทั ่วๆ ไปในชีว ิตประจำว ัน ให สามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
     Arabic alphabets, word and sentence 
formation processes, practice of listening, 

5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6)  
    Chinese for Communication   
     การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน 
คำศัพท ไวยากรณขั ้นพื ้นฐาน การทักทายและการ
สนทนาเบื้องตน ในชีวิตประจำวัน 
     Pin-in pronunciation, principles of Chinese 
alphabets, vocabularies, basic Chinese 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
speaking, reading and writing skills to 
understand generality in daily life and be able 
to apply in communicating with native speakers 

grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 
 

ไมม ี 5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 
    Melayu for Communication   
     การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
คำศัพท ไวยากรณขั ้นพื ้นฐาน การทักทายและการ
สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจำวัน 
     Melayu useage for communication in daily 
life, vocabularies, basic Melayu grammars, 
greetings and basic daily-life conversation 

วิชาใหม 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
 English for Communication 2 
     การฝ กและพัฒนาการฟง พ ูด อ าน และเข ียน
ภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงที ่สอดคลองกับ
สาขาวิชาชีพที ่เกี ่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และ
การประกอบอาชีพ 
     Practice and development of listening, 
speaking, reading and writing English through 
real situations in related careers; practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and 
decision making skills for daily life and future 
career 

ไมม ี
 

ปรับออก 

กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 
2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3)
 Happiness Study 
     ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ 
การมองโลกเชิงบวกเห็นคณุคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพ
สิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดำเนินชีวิต
และการอยูรวมกัน   การนำหลักคำสอนของศาสนามา
ปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม 
เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
     Definition and scope of physical and mental 
happiness, being optimistic, self -appreciated 

กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต        ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ก.บังคับเรียน                               3 หนวยกิต 

ไมม ี

 
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
and also other surroundings,  multicultural 
adjustment, emotional quotient for living and 
coexisting, practice of doctrine, morality, ethics, 
social regulations, and agreement for peaceful 
coexisting in society 
2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach 
     ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม  
ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดบัทองถิ่น
ส ู สากลท ั ้ งในด านแนวค ิด เทคนิค ว ิธ ีการในการ
สรางสรรคและการนำไปประยุกตใชกับชีวิต 
     Philosophy of beauty, nature and art, the 
paradigmatic perspective, perception of beauty 
through pictures, sounds, movements, and 
artistic experiences, local and international 
artistic patterns in terms of ideas, techniques, 
and methods in creating and applying to real life 
situations 

ไมม ี ปรับออก 
 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 2(1-2-3) 
             ตลอดชีวิต   
 Information For Life Long  
             Learning 
     ค วามหม าย บทบาท แล ะคว ามสำค ัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศ
และการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธ ีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใชเพื ่อการศึกษา คนควา ดวย
ตนเอง วิธีการนำเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบ
และข้ันตอนที่เปนมาตรฐาน 
     Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing, information searching 
and collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard 
forms and steps 
 

ไมม ี ปรับออก 
 



 
 

  98 

 
 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ไมม ี 5100116 อยูดี กินดี มีสุข                      3(3-0-6) 

    Well-being   
     การใช ว ิทยาศาสตรเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
ผลกระทบจากการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
สิ่งแวดลอม  อาหารและคุณคาทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอานฉลากโภชนาการ ความรู เรื ่องยา
เบื ้องตนสมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
กฎหมายคุมครองผูบริโภค การสรางเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
     Science and technology use in daily life, 
effects of using science and technology on 
environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug 
information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical 
and mental health 

วิชาใหม 

ไมม ี 5100117 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
    Science in Daily Life   
     พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิต
กระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการ
ทำงานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงานในการ
ดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย 
พันธุกรรม สารเคมี ท ี ่ใช ในชีว ิต ประจำวัน การใช
ประโยชนจากจุล ินทรีย ในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จ ั ด ก า ร ผ ล ผ ล ิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 
     Energy and its sources, electric energy and 
electricity generation, electric circuits in houses 
and electrical equipment, principles of 
electrical devices, energy for living, human 
organ systems, heredity, chemical use in daily 
life, using microorganism in food industries, 
agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
 

ไมม ี
ข. เลือกเรียน                                3   หนวยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ          3(3-0-6) 
             การนำเสนอ                         
    Information Technology for      
             Presentation   
     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เขาถึงและการใชขอมูล วิธีการเขาถึงสารสนเทศ กลยุทธ
การสืบคน การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ และ
การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 
     Introduction to information technology, data 
access and use, accessing information methods, 
searching strategies, analyzing and synthesizing 
information, presenting information in various 
forms 

 
วิชาใหม 

ไมม ี 5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศใน    3(3-0-6) 
             ชีวิตประจำวัน                        
  Information Technology in Daily Life 
     ความรู เบื ้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกตคอมพิวเตอรในชีวิตประจำวัน 
การประยุกตคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใช ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 
     Introduction to computer, information 
technology, computer application in daily life, 
data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system  

วิชาใหม 

ไมม ี 5100118 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life   
     หล ักการและกระบวนการค ิด  การให  เหต ุผล 
คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชี
รับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน  
     Principle and thinking process; giving reasons; 
financial mathematics and interest, hire-
purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life  
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ไมม ี 5100119 การบริหารรางกาย 1(0-2-2) 

  Body Exercise   
     หลักการบริหารรางกาย การฝกทักษะและเทคนิค
เบื ้องตนของการบริหารรางกายเพื ่อการเสริมสราง
กลามเนื้อแตละสวน ความแข็งแกรง ความยืดหยุนของ
รางกาย และการทดสอบสมรรถภาพดวยตนเอง การ
เล ือกการออกกำล ังกายและการเล ือกเล นก ีฬาเพื่อ
สุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 
     Principles of body management, skill practice 
and basic technique of body management to 
gaining muscle, body flexibility and physical 
fitness self-check, exercise selection and playing 
sports for healthiness, sportsmanship  

วิชาใหม 

ไมม ี 5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพ        2(1-2-3) 
             ชีวิต                                    
  Sports for the Quality of Life  
             Development   
     กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขัน
กีฬาประเภทตาง ๆ หล ักและว ิธ ีการเล ือกก ีฬาให
เหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ 
และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและ
การปฐมพยาบาลเบื ้องตน การนำทักษะดานกีฬา การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล นกีฬาและการละเลน
พ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะ 
การเปนผูนำ 
     Rules, regulations, etiquette, form and 
methods of sports competition, principles and 
how to choose sports for individual potential, 
conduct of principles for playing sports at 
maximum benefits to body, emotion and 
society, injury prevention from sports and basic 
first aid, utilizing sports skill and developing life 
quality with sports and traditional games, 
personality development promoting leadership 
  
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ไมม ี 5100121 ศาสตรพระราชากับการพัฒนา    3(3-0-6)  

             ทองถิ่น   
  King’s Philosophy for Local  
             Development   
     ศาสตรพระราชากับการจัดการดานการเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจ สิ ่งแวดลอม และสถานศึกษา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริเพื่อความกินดีอยู
ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั ่งยืนและการประยุกตใช
ศาสตรพระราชาในการพัฒนาทองถิ่น 
     King’s philosophy for agricultural 
management, economies, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of people, 
sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

วิชาใหม 

ไมม ี 5100122 ชี้ชองทางดี ชี้ชองทางรวย 3(3-0-6) 
  Introduction of Ethics and Wealth     
     การพัฒนาทักษะการเรียนรู  เขาใจ เห็นคุณคาของ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาตนเองเพ่ือดำรง
ตนอยางมีความสุขและอยูรวมกันผูอื่นได การเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม การไมเบียดเบียนผูอ่ืนการบริหาร
จ ัดการและภาวะผู นำ การบร ิหารทรัพยากรมนุษย 
ทางเลือกการลงทุนหลักการประกอบธุรกิจเบื้องตนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน 
ธุรกิจออนไลน การตลาดและการสื่อสาร 
     Development of learning, understanding and 
valuing lives, society and environment; self-
development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; 
care for others, leadership management, human 
resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online 
business, marketing and communication 
 
 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ไมม ี 5100123 ความงดงามแหงตน 3(3-0-6) 

  Beauty of Life  
     ความรู พื ้นฐานเกี ่ยวกับมนุษยสัมพันธ การเขาใจ
ตนเองและเขาใจผูอื ่น ธรรมชาติของมนุษย การพัฒนา
บุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบ้ืองตน หลักการ
พูดนำเสนอตอที ่ประชุมภาวะผู นำและผู ตามที ่ด ีการ
พัฒนาตนในการทำงานกลุมและทำงานทีม และทักษะ
การใชชีวิต  
     Introductions to human relation, self-
understanding and understanding others, human 
nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles 
of oral presentation in front of meeting, status of 
good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, 
living skills  

วิชาใหม 

ไมม ี 5100124 กาวสูโลกกวาง    2(1-2-3) 
  Step to the World  
     การคนหาแหลงงาน การอานประกาศรับสมัครงาน
การกรอกแบบฟอรมใบสมัครงาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการเขียนประวัติ
สวนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณงาน การสัมภาษณ
งานการตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณการสนทนา
ทางโทรศัพททักษะในการใชกริยามารยาทและน้ำเสียงใน
การพูด คำศัพทและสำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารในสำนักงานการบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึก
การประชุม และการนำเสนอ การปรับตัวเขาสูสังคมการ
ปฏิบัติตนในการทำงาน การทำงานเปนทีม และการมีจิต
สาธารณะ 
     Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, 
interviewing, interview acceptance and rejection, 
telephone conversation, etiquette in tone of 
speaking, vocabularies and expressions for work 
practice and public mind 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
2100118 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Truth of Life 
     ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคมปจจุบัน
กับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นำเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชใน
การแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ 
ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละ
อยางเพื ่อจะไดรู จักแสวงหาความจริงและความหมาย
ของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
     Meaning of life, living in today society with 
science and information technology, applying 
truth and religious in problem solving and 
intellectual developing, life and society, moral 
and ethics development based on religious 
precepts, peaceful life and society, different 
worldview perception, advantages and 
disadvantages analyzing of worldviews in order 
to find out truth and meaning of life to be a 
perfect human being and leading to a peaceful 
life and society 

5100125 ความจริงของชีวิต           3(3-0-6) 
    Truth of Life 
     ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน
กับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตในการ
แกปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข
และสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู  โลกทัศนแบบตาง ๆ 
การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยาง
เพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
ที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสู
ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
     Meaning of life, living in today society with 
science and information technology, applying 
truth and religious in problem solving and 
intellectual developing, life and society, moral 
and ethics development based on religious 
precepts, peaceful life and society, different 
worldview perception,  advantages and 
disadvantages analyzing of worldviews in order 
to find out truth and meaning of life to be a 
perfect human being and leading to a peaceful 
life and society 

ปรับปรุง 
 

2100119 การพัฒนาตน   2(2-0-4) 
 Self Development  
     หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจ ัยของ
พฤติกรรมของมนุษย กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 
การพัฒนาสต ิปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การ
สรางมนุษยสัมพันธ การทำงานเปนทีม และการบริหาร
ความขัดแยง 
     Principles, elements, as well as factors of 
human behavior, emergence process and self- 
development, emotional intelligence and ethics 
development, prevention and stress managing, 
human relations creating, teamwork and conflict 
managing 

5100126 การพัฒนาตน     2(2-0-4) 
 Self Development  

     หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัย ของ
พฤติกรรมของมนุษยตน กระบวนการเกิดและพัฒนา
ตน การพัฒนาสติปญญาความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรมการปองกันและการจัดการความเครียด 
การสรางมนุษยสัมพันธ การทำงานเปนทีม และการ
บริหารความขัดแยงง 
     Principles, elements, as well as factors of 
human behavior, emergence process and 
self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and 
stress managing, human relations creating, 
teamwork and conflict managing 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life 
     ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกขอ
แตกตางในศาสตรทางความงาม ความสำคัญของการ
รับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน 
และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการ
แสดง ผานขั้นตอนการเรียนรู เชิงคุณคาจากการรำลึก 
ความคุนเคยและนำเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่ง
ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
     Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

 

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life 

     ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนก
ขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสำคัญของ
การรับรู กับความเปนมาของศาสตรทาง การเห็น 
การไดยิน และการเคล่ือนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีต
ศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา
จากการรำลึก ความคุนเคยและนำเขาสูความซาบซึ้ง 
เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ ้งทาง
สุนทรียภาพ  
     Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

ปรับปรุง 

ไมม ี 5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
  Life and Thai Culture   
     เอกล ักษณทางส ังคม ว ัฒนธรรมท องถ ิ ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติ
ของมนุษย  กระบวนการทางจ ิตวิทยา การสร างจิต
สาธารณะเพื ่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการ
ทำงาน การนำหลักธรรมมาใชในการดำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
     Social identity, local and Thai culture, 
significance of human relations, human nature, 
psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal 
relationship and community, self-development 
for the advance in life and career, religious 
principles application to life and career 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 

ไมม ี

กลุมวิชาพลเมืองโลก ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
ก.บังคับเรียน                              3 หนวยกิต 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
  Multiculture and Peace  
     ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม 
กระบวนการในการสรางความเขาใจ ความแตกตางทาง
วัฒนธรรมและการยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม 
แนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท 
ปญหา ความขัดแยงในสังคมไทยและสังคมโลก การ
แกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคม
เพื่อสงเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอ
สังคมพหุว ัฒนธรรม การอยู ร วมก ันในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษสิทธิ 
     Meanings, significance and types of culture, 
process of building understanding, cultural 
difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict 
of Thai and World society, resolving conflict with 
peace, social activity for peace promotion, 
public consciousness and responsibility towards 
multiculture society, living together in 
democratic society, right prevention guidelines 

วิชาใหม 
 
 

 

 
ไมม ี

ก.เลือกเรียน                                   3 หนวยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
  Life Skill for Society   
     ทักษะดานการคิดแกปญหาแบบองครวม  การคิด
สรางสรรค การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ความเขาใจใน
สังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู
อาชีพการเรียนรูสังคมผูสูงวัย การสรางคุณคาในตนเอง
และการพัฒนาจิตสาธารณะ และการเรียนรูตลอดชีวิต
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
     Holistic problem-solving skills, creative 
thinking, adaptation in the 21st century, 
multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder society 
learning, building self-valued and public 

 
วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
conscious development, life-long learning for 
sustainable development 

2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 
 Socialization 
     ความสัมพันธ ระหวางมนุษยก ับสิ ่งแวดลอมใน
ส ังคมไทย ส ังคมอาเซ ียน และส ังคมโลก กระแส 
โลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่ส งผลตอการ
เปลี ่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
     Relationships between human beings and 
environments in Thai society; ASEAN and world 
societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, 
economics and political affairs 

5100131 สังคมภิวัตน   3(3-0-6) 
  Socialization   
     ความสัมพันธ ระหวางมนุษย ก ับสิ ่งแวดลอมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิ
วัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
     Relationships between human beings and 
environment in Thai society, ASEAN and world 
societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, 
economics and political affairs  

ปรับปรุง 

2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
     ว ิ เคราะหความหลากหลายทางว ัฒนธรรม เพ่ือ
นำไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล อมที ่ เก ี ่ยวข องกับช ุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิตในทองถ่ิน 
     Analysis of multi-cultural diversity leading to 
natural resources management and 
environments concerning community; concepts 
of sufficiency economy philosophy; utilizing 
appropriate technology for living in local 
community 

ไมม ี
 

ปรับออก 
 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
             Conscious Mind 
     ความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิต รวมถึง
อ ง ค  ป ร ะ ก อ บ ท ี ่ ส ำ ค ั ญ ข อ ง ท ั ก ษ ะ ช ี วิ ต 
โลกาภ ิว ัตน  ท ักษะการค ิด การต ัดส ินใจ การคิด
สรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และความ
ฉลาดทางอารมณ การพ ัฒนาท ักษะความส ัมพันธ
ระหวางบุคคล การติดตอสื ่อสาร ทักษะการจัดการ

ไมม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให
ความสำค ัญของการม ีจ ิตสาธารณะและการสร าง
จิตสำนึกสาธารณะ เพื ่อนำไปสู การอยู ร วมกับเพื ่อน
มนุษยอยางสันติ 
     Meanings and importance of life skill 
including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; 
development of interpersonal relationships and 
communication, self-management skills and 
stress management; emphasis on public 
mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต 2(1-2-3) 
 Skills for Life 
     ความสำคัญ องคประกอบของทักษะในการดำเนิน
ชีวิตในสังคมสมัยใหมเก่ียวกับการวิเคราะห การประเมิน
สถานการณ ความคดิสรางสรรค ความเห็นใจผูอื่น ความ
รับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร 
การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจำวัน การ
จัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรม
เพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 
     Significance and elements of living skills in 
new societies concerning analysis, situation 
assessment, creative thinking, sympathy, social 
responsibilities, human relations and 
communication; decision making and problem 
solving in daily life; emotional and stress 
management; activities for stress relief 

ไมม ี
 

ปรับออก 
 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture 
     เอกล ักษณทางส ังคม ว ัฒนธรรมท องถ ิ ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติ
ของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต
สาธารณะเพื ่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการ

ไมม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ทำงาน การนำหลักธรรมมาใชในการดำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
     Social identity, local and Thai culture; 
significance of human relations, human nature, 
psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal 
relationship and community; self-development 
for the advance in life and career; religious 
principles application to life and career  
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                        ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
     หล ักการและกระบวนการค ิด การให  เหต ุผล 
คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชี
รับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน  
     Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life. 

กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ 
                        ไมนอยกวา    3  หนวยกิต 

 ไมม ี
 

 
 

ปรับออก 
 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนา 2(1-2-3) 
             คุณภาพชีวิต 
 Science for the Quality of Life      
             Development  
     ว ิ ธ ี ก า รทางว ิ ทยาศาสตร   ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสำคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     Scientific approach, scientific process and 
scientific attitude; importance and impact of 
science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 
 
 
 
 

5100135 วิทยาศาสตรเพื่อทองถิ่น   3(3-0-6) 
  Science for Community    
     ความรู ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
ทักษะทางวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตร วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร และการประยุกตใชวิทยาศาสตรเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน 
     Knowledge, scientific and technological 
significance, scientific skills, aptitude to science, 
scientific process, scientific application for 
community development 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน 2(1-2-3) 
             ชีวิตประจำวัน 
 Information Technology in Daily Life 
     ความรูเบื้องตนเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
ส า ร สน เทศ  ก า รป ร ะย ุ ก ต  ใ ช  ค อมพ ิ ว เ ตอ ร  ใน
ชีวิตประจำวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
     Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, 
data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security system 

ไมม ี
 

ปรับออก 
 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life 
     พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิต
กระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการ
ทำงานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการ
ดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย 
พันธ ุกรรม สารเคมี ท ี ่ ใช ในช ีว ิตประจำวัน การใช
ประโยชนจากจุล ินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จ ั ด ก า ร ผ ล ผ ล ิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 
     Energy and its sources; electric energy and 
electricity generation, electric circuits in houses 
and electrical equipment; principles of 
electrical devices, energy for living; human 
organ systems, heredity; chemical using in daily 
life;using microorganism in food industries; 
agricultural and industrial production 
managementwith heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage 
 
 
 
 
 

ไมม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality  
             of Life Development 
     กฎ กติกา มารยาท ร ูปแบบและวิธ ีการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกฬีาให
เหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเล นกีฬาเพื ่อใหเก ิดประโยชนสูงส ุดตอรางกาย 
อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลน
กีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนำทักษะดาน
กีฬา การพ ัฒนาคุณภาพชีว ิตโดยการเล นกีฬาและ
การละเลนพื ้นเมืองในทองถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสรางภาวะ การเปนผูนำ 
     Rules, regulations, etiquette , form and 
methods of sports competition; principles and 
how to choose sports for its individual potential; 
conduct of principles for playing sports at 
maximum benefits to body, emotion and society; 
injury prevention from sports and basic first aid; 
utilizing sports skill and developing life quality 
with sports and traditional games; personality 
development promoting leadership 

ไมม ี
 

ปรับออก 
 

10. คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  
                                 ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
กลุมวิชาแกน                 ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
4101117 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics 
     ระบบหนวย ปริมาณทางฟสิกสและการวัด แรงและ
การเคลื่อนที่งาน พลังงานและโมเมนตัม ความรอนและ
การถายโอนความรอน สมบัติของสสาร เสียงและทัศน
ศาสตร  ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา และการประยุกตฟสิกส
ยุคใหมเบื้องตน 
     Unit system, physic quantity and 
measurement, force and motion, work energy 
and momentum, heat and transferring, 
properties of matters, sound and optics, 
electrostatics, magnetostatics and modern 
physics 

10. คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  
                                 ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
กลุมวิชาแกน                 ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
14102101 ฟสิกสพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
  Fundamental Physics 
     ระบบหนวย เวกเตอรและการว ัด แรงและการ
เคลื่อนที่ งาน พลังงาน ของไหล คลื่น ความรอน ไฟฟา
และแมเหล็ก แสง พื ้นฐานแนวคิดทางฟสิกสแผนใหม 
ฟสิกส น ิวเคลียร และอนุภาค ประยุกตฝ กปฏิบ ัต ิที่
สอดคลองกับภาคทฤษฎีฟสิกสพื้นฐานที่เหมาะสม 
     Unit system, vectors and measurement, force 
and motion, work, energy, fluid, waves, heat, 
electricity and magnetic, light, basic applications 
of modern physics; nuclear and particle; applied 
practical practice in accordance with appropriate 
basic physics theory 

 
 
 
 

ปรบัปรุง 
รวมรายวิชา
ทฤษฎีกับ
ปฏิบัติและ

เปล่ียน 
แปลงหนวยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
4101118 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1(0-3-0)  
 Fundamental Physics Laboratory  
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  
4101117 ฟสิกสพ้ืนฐาน 
Pre-requisite or Co-requisite: 
4101117 Fundamental Physics 
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส สภาพ
สมดุลของมวล การตกอยางอิสระ การเคลื่อนที่วิถีโคง 
ความจุความรอนจำเพาะของวัตถุ ความหนืด กฏของ
ฮ ุกส  การใช ม ัลต ิม ิเตอร  กฏของโอหม การศ ึกษา
คุณสมบัติของเลนส การวัดสนามแมเหล็กโลก โดยอาศัย
เครื่องมือการทดลองจากหองปฏิบัติการหรือที่ประดิษฐ
ขึ้นตามความเหมาะสม 
     Laboratory of measurement of physics 
quantities, equilibrium of mass, free falling, 
projectile motion, heat capacity of materials, 
viscosity, Hooke's law, the use of multimeter, 
Ohm's law, the properties of lens, and the 
measurement of earth's magnetic field by using 
apparatuses tool from laboratory or invention 

ไมม ี
 
 
 
 

ปรับออก 

4102115 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6)  
 General Chemistry 1 
     โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณ
สารสัมพันธ ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส 
เคมีอินทรีย และเคมีสิ่งแวดลอม 
     Atomic structure, periodic table, chemical 
bonds, stoichiometry, liquid solution, chemistry 
equilibrium, acid-base, organic chemistry and 
environmental chemistry 

ไมม ี ปรับออก 

ไมม ี 14102102 เคมีพื้นฐาน 1  3(2-2-5)  
  Fundamental Chemistry 1 
     โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพรี
เซนเททีฟและทรานซิชัน  พันธะเคมี ปร ิมาณสาร
สัมพันธ สารละลาย เทคนิคในการปฏิบัติการเคมี ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เทคนิคการแยกสาร การ
กรอง การตกผลึก การกลั่น การใชตัวทำละลาย และ
การเตรียมสารละลาย  

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
     Atomic structure, periodic table, properties of 
representative and transition elements, chemical 
bonds, stoichiometry, liquid solution, technique 
for chemistry laboratory, safety in the laboratory, 
separation technique, filtration, crystallization, 
distillation, using solvent and preparing the 
solution 

4102116 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม:  
4102101 เคมีทั่วไป 1  
Pre-requisite or Co-requisite: 
4102101 General Chemistry 1 
     เทคน ิคเบ ื ้องต นในการปฏ ิบ ัต ิการเคม ี ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เทคนิคการแยกสาร การ
กรอง การตกผลึกการกลั่น การใชตัวทำละลาย และโคร
มาโทกราฟ การเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
กรด-เบส การทดสอบสารอินทรียเบื้องตน และการหา
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ  
     Basic of technical for chemistry laboratory, 
safety in the laboratory, separation technique, 
filtration, crystallization, distillation, using 
solvent and chromatography, preparing the 
solution, acid – base laboratory, preliminary 
tests organics and the determination of 
dissolved oxygen (DO) 

ไมม ี
 
 
 
 

ปรับออก 
 

4102117 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry 2 
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 4102101 เคมีทั่วไป 1  
Pre-requisite: 4102101 General Chemistry 1 
     สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟและทรานซิชัน แกส 
ของแข็ง อุณหพลศาสตร จลนศาสตรเคมีไฟฟาและเคมี
นิวเคลียร 
     Properties of representative and transition 
elements, gas, solid, thermodynamics, kinetics, 
electrochemistry and nuclear chemistry 
 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ไมม ี 14102103 เคมีพื้นฐาน 2  3(2-2-5) 

  Fundamental Chemistry 2 
     ของแข็ง ของเหลว แกส สมดุลเคมี กรด-เบส และ
เคมีไฟฟา ปฏิบัติการเกี ่ยวกับของแข็ง ของเหลว แกส 
สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟา  
     Solid, liquid, gas, chemistry equilibrium and 
acid-base and electrochemistry; laboratory 
based on the solid, liquid, gas, chemistry 
equilibrium and acid-base and electrochemistry 

วิชาใหม 

4102118 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory 2 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 
4102103 เคมีทั่วไป 2  
Pre-requisite or Co-requisite:  
4102103 General Chemistry 2  
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติและปฏิกิริยาของธาตุเรพรี
เซนเททีฟ และธาตุ ทรานซิชัน แกส ของแข็ง อุณหพล
ศาสตร จลนศาสตรและเคมีไฟฟา   
     Laboratory based on the properties and 
reactions of representative and transition 
elements, gas, solid, thermodynamics, kinetics 
and electrochemistry 

ไมม ี ปรับออก 
 

4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Biology  
     ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร สมบัติของสิ ่งมีชีวิต การ
จัดระบบสิ ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ ่งมีช ีวิต เซลลและ
เน้ือเย่ือ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของ
พืช โครงสรางและหนาที ่ของสัตว น ิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม 
     Scientific methods, properties of organisms, 
levels of organization, chemistry of life, cell and 
tissue, metabolism, genetics, evolutionary 
mechanisms, biodiversity, structure and 
function of plant and animal, ecology and 
behavior 

14102104 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 
              Fundamental Biology  
     ระเบียบวิธีว ิทยาศาสตร สมบัติของสิ่งมีชีวิต การ
จัดระบบสิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลลและเนื้อเย่ือ 
เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ ความ
หลากหลายของสิ ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืช 
โครงสรางและหนาที่ของสัตว นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 
การใชกลองจุลทรรศน สารประกอบเคมีในสิ ่งมีชี วิต 
เซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม กระบวนการ
ตาง ๆ ในพืช กระบวนการตาง ๆ ในสัตว พฤติกรรมและ
การปรับตัว ว ิว ัฒนาการและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระบบนิเวศ 
      Scientific methods, properties of organisms, 
levels of organization, chemistry of life, cell and 
tissue, metabolism, genetics, evolutionary 

ปรบัปรุง 
รวมรายวิชา
ทฤษฎีกับ
ปฏิบัติและ

เปล่ียน 
แปลงหนวยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
mechanisms, biodiversity, structure and function 
of plant and animal, ecology and behavior;  
microscope techniques, chemical composition 
of living things, cell and cell division, tissue, 
metabolism, structure and function of plants and 
animals, behavior and adaptation, evolution and 
biodiversity, genetic inheritance and ecosystem 

4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-0) 
 Fundamental Biology Laboratory 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน 
Pre-requisite or Co-requisite: 
4103192 Fundamental Biology 
     การใชกลองจุลทรรศน สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต 
เซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อเมแทบอลิซึม กระบวนการ
ตาง ๆ ในพืช กระบวนการตาง ๆ ในสัตว พฤติกรรมและ
การปรับตัว ว ิว ัฒนาการและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระบบ
นิเวศ 
     Microscope techniques, chemical 
composition of living things, cell and cell 
division, tissue, metabolism, structure and 
function of plants and animals, behavior and 
adaptation, evolution and biodiversity, genetic 
inheritance and ecosystem 

ไมม ี ปรับออก 

4109101 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Sciences 1 
     ฟ งกช ันและกราฟ ลิมิตและความตอเน ื ่องของ
ฟงกช ัน อนุพ ันธของฟงกชันตัวแปรเด ียวและการ
ประยุกต ปริพันธและการประยุกต อนุกรมอนันต 
     Function and graph; limits and continuity of 
function; derivatives of one variable function 
and its applications; integration and its 
applications; infinite series 

 
 
 

ไมม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
4109101 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Sciences 2 
     ฟ งกช ันและกราฟ ลิมิตและความตอเน ื ่องของ
ฟงกช ัน อนุพ ันธของฟงกชันตัวแปรเด ียวและการ
ประยุกต ปริพันธและการประยุกต อนุกรมอนันต 
     Function and graph; limits and continuity of 
function; derivatives of one variable functions 
and its applications; integration and its 
applications; infinite series 

ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 
 
 
 
 

ไมม ี
 

14109105 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตน    2(1-2-3) 
              สำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม         
              Mathematic and Basic of Statistic      
              for Technology Chemistry and  
              Innovation 
     การแปลงหนวย อ ัตราส วน ร อยละ แคลคูลัส
เบื้องตน ความหมายของสถิติ ประเภทของสถิติ ระดับ
การวัด การวิเคราะหข อม ูล การว ัดแนวโน มเขาสู
สวนกลางและการวัดการกระจาย การแจกแจงตัวอยาง 
การประมาณคาประชากร การทดสอบสมมุติฐาน การใช
โปรแกรมทางคณิตศาสตรและสถิติ  
     Unit conversion; ration; percent; 
introduction to calculus; definition of statistics, 
type of statistics, data type, level of 
measurement, data analysis, measures of 
central tendency and dispersion, sampling 
distribution, estimated population, hypothesis 
testing, using mathematics and statistical 
software 

วิชาใหม 

11. คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดานบังคบั 
                                 ไมนอยกวา 46 หนวยกิต 

11. คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดานบังคับ 
                                 ไมนอยกวา 52 หนวยกิต 

 

ไมม ี 34102106 การผลิตเชื้อเพลิงเคมี             6(3-6-9) 
              ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช  
              Production of Biological Chemistry  
              Fuel from Waste Materials 
     การผลิตแอลกอฮอล การแปรสภาพชีวมวลจากวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรใหเปนกาซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิง
เหลว และว ัตถ ุด ิบทางอ ุตสาหกรรมต าง  ๆ โดย

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
กระบวนการทางเคมีและทางชีวภาพ การนำไปใชงาน
ในระดับหองปฏิบัติการ และในระดับอุตสาหกรรม 
วิทยาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
     Production of alcohol, conversion of 
biomass from agricultural waste into gaseous 
fuel, liquid fuel, and various industrial raw 
materials by chemical and biological processes 
preparation of citric acid and antibiotics, 
benefits and applications at the laboratory 
level and at the industrial level, other related 
technology 

ไมม ี
 

34102207 การสกัดสารธรรมชาติ            6(3-6-9) 
              และแปรรูปสมุนไพรทองถิ่นเชิงการคา 
              Natural Substances Extraction and      
              Processing of Local Herbs for  
              Commercial        
      เทคโนโลยีการสกัดและการแยกดวยเทคนิคการ
สกัดสารจากพืชและสมุนไพรเพ่ือการแปรรูป การพัฒนา
ผลิตภัณฑธรรมชาติส ู ผล ิตภัณฑเพื ่อจำหนายและ
การตลาด 
     Extraction and separation technology by 
extraction techniques from plants and herbs for 
processing, development of natural products to 
products for distribution and marketing 

วิชาใหม 

ไมม ี 34102208 การเคลือบผิววัสดุนาโน           6(3-6-9) 
              เทคโนโลยี  
              Material Coating by                    
              Nanotechnology  
     ศึกษาและปฏิบัติการเตรียมวัสดุผาหรือวัสดุชีวภาพ
แปรรูปชนิดตาง ๆ การเตรียมอนุภาค   นาโนจากวัสดุ
เหลือใช เทคนิคและวิธีการเคลือบสารนาโนบนวัสดุผา
และวัสดุชีวภาพอื่น ๆ เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดใน
ระดับนาโนสเกล การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุ
เคลือบผิว 
     Studying and laboratory about preparation 
of fabric materials or other applied 
biomaterials; preparation of nanoparticles from 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
waste materials; techniques and method for 
nanomaterial coating on fabrics and 
biomaterials; Instruments used in nanoscale 
measurements; testing on coated material 
activity  

ไมม ี 34102309 การแปรรูปพอลิเมอรและ       6(3-6-9) 
              ยางธรรมชาติสำหรับวิสาหกิจ 
              ชุมชน  
              Polymer and Natural Rubber       
              Processing for SMEs      
     ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห สารเติมแตงในยาง 
สมบัติของยางและพอลิเมอร โครงสรางทางเคมีฟสิกส 
การทดสอบยางและพอลิเมอร การขึ้นรูปยางและพอลิ
เมอร ความรูพื ้นฐานเกี ่ยวกับผลิตภัณฑยาง กระบวน
แปรรฝุปผลิตภัณฑจากน้ำยางเบื้องตน ผลิตภัณฑที่ได
จากกระบวนการชุบ กระบวนการหลอ กระบวนการ
เคลือบ กระบวนการปนฟอง และผลิตภัณฑน้ำยางอ่ืน 
     Natural rubber, synthetic rubber, chemical 
additives in rubber, rubber and polymer 
properties, chemical and physical structure, 
rubber and polymer testing, rubber and 
polymer forming, basic knowledge of rubber 
products, basic processing of rubber latex 
products, products from dipping process, 
casting process, coating process, foaming 
process, and other latex products 

วิชาใหม 

ไมม ี 14102110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  1(0-3-0) 
              เบื้องตนและปญญาประดิษฐ 
              Basic Computer Programming  
              and Artificial Intelligence 

      การเข ียนโปรแกรมสำเร็จร ูปที ่ท ันสมัย เชน 
Arduino และ Microbit เปนตน กระบวนการคิดเชิง
สร างสรรค  การสร างและพ ัฒนานว ัตกรรมและ
ปญญาประดิษฐทางเคมี ที่เกี ่ยวของกับอุตสาหกรรม
การเกษตร อาหาร สิ่งแวดลอม และการแพทย  
      Modern programming such as Arduino, 
Microbit and etc., creative thinking process, 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 

creating and developing innovations and 
artificial intelligence in chemistry related to 
industry, agriculture, food, environment and 
medicine 

4102216 เคมีอินทรีย 1  3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 1 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102101 เคมีทั่วไป 1 
Pre-requisite: 4102101 General Chemistry 1 
     หลักการเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางและสมบัติทั่วไป 
ชนิดของปฏิกิริยา การเรียกชื่อ การเตรียม สเตอริโอเคมี 
ปฏ ิ ก ิ ร ิ ยา เคม ีและกลไกปฏ ิ ก ิ ร ิย าท ี ่ ส ำค ัญของ
สารประกอบไฮ โดรคาร บอน  ส ารประกอบแอโร
แมติก และพอลินิวเคลียรแอโรแมติก สารประกอบที่มี
หมูทำหนาที่เฉพาะ ออรแกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล ฟ
นอล อีเธอร คารบอนิล กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ 
เอมีน แอไมด คารโบไฮเดรต และลิพิด 
     Fundamental principles of structures and 
general properties, type of reaction, 
nomenclature, preparation, stereochemistry 
and chemical reaction mechanisms of 
hydrocarbons, aromatic and polynuclear 
aromatic compounds; functional groups of 
organohalogens, alcohol, phenol, ether, 
carbonyl, carboxylic acids and its derivatives, 
amines, amides carbohydrate and lipid 

ไมม ี
 

ปรับออก 

ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14102111 เคมีอินทรีย  3(2-2-5) 
     Organic Chemistry  

วิชาที่ตองสอบผานกอน: 14102102 เคมีพ้ืนฐาน 1 

Pre-requisite: 14102102 Fundamental 
Chemistry 1 
     โครงสรางและสมบัติทั่วไป ชนิดของปฏิกิร ิยา 
การเรียกชื่อ การเตรียม สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมี
และกลไกปฏ ิก ิร ิยาท ี ่สำค ัญของสารประกอบ
ไฮโดรคาร บอนสารประกอบแอโรแมต ิก และ               
พอลินิวเคลียรแอโรแมติก สารประกอบที่มีหมู ทำ
หนาที่เฉพาะ แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล   ฟนอล          

วิชาใหม 



 
 

  119 

 
 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อีเธอร คารบอนิล กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ            
เอมีน  แอไมด ปฏิบัติการทดสอบการละลายและหมู
ฟงกชัน การแยกสารอินทรียดวยเทคนิคทางโครมา
โทรกราฟ การสังเคราะหสารอินทรีย และการพิสูจน
เอกลักษณของสารอินทรีย 
        Structures and general properties, type 
of reaction, nomenclature, preparation, 
stereochemistry and chemical reaction 
mechanisms of hydrocarbons, aromatic              
and polynuclear aromatic compounds; 
functional groups of alkyl halide, alcohol, 
phenol, ether, carbonyl, carboxylic acids and 
its derivatives, amines, amides; classification 
test of dissolution and functional groups; 
isolation of organic compound by 
chromatography techniques; synthesis and 
identification of organic compounds 

4102217 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory 1 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102216 เคมีอินทรีย 1 
หรือวิชาบังคับรวม 
Pre-requisite: 4102216 Organic Chemistry 1 
or Co-requisite  
     เทคนิคปฏิบัติการทั ่วไปในการทำใหสารบริสุทธ์ิ 
ไดแก การกรอง การตกผลึก การกลั ่นดวยไอน้ำ การ
กลั่นลำดับสวน การกลั่นแบบลดความดัน การสกัดและ
โครมาโทกราฟการทดสอบการละลายและหมูฟงกชัน 
การสังเคราะหสารอินทรียที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
เคมีอินทรีย 1 และการพิสูจนเอกลักษณของสารอินทรีย 
     General techniques for purificatione.g. 
filtration, crystallization, steam distillation, 
fractional distillation, vacuum distillation, 
extraction and chromatography; classification 
test of dissolution and functional groups; 
synthesis and identification of organic 

ไมม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
compounds corresponding to Organic Chemistry 
1 course 
4102318 เคมีอินทรีย 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 2 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102216 เคมีอินทรีย 1 
Pre-requisite: 4102216 Organic Chemistry 1 
     การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญของเฮเทอโร
ไซคลิก สารประกอบซัลเฟอร และฟอสฟอรัสบางชนิด 
โปรตีนและกรดนิวคลีอิก ปฏิกิริยาเพริไซคลิก และโฟโต
เคมีเบื้องตน หลักการสังเคราะหสารอินทรีย 
     Preparation and major chemical reaction of 
heterocyclic compound; some sulfur and 
phosphorus compounds; protein and nucleic 
acid; pericyclic reactions and fundamentals of 
photochemistry; principle of organic synthesis 

ไมม ี
 

ปรับออก 

4102319 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory  
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 
4102318 เคมีอินทรยี 2 
Pre-requisite or Co-requisite:  
4102318 Organic Chemistry 2 
     การทดสอบสมบัติของสารชีวโมเลกุล การสังเคราะห
และพิสูจนเอกลักษณสารอินทรียบางชนิดที่สอดคลอง
กับเนื้อหาในรายวิชาเคมีอินทรีย2  
     Test on properties of biomolecules; 
synthesis and identification of some organic 
compounds corresponding to Organic Chemistry 
2 

ไมม ี
 

ปรับออก 

ไมม ี 14102212 เทคนิคการใชภาษาอังกฤษ        1(1-0-2) 
              สำหรับเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม          
    Technical English for  
              Technology Chemistry and  
              Innovation        
     ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารทาง
วิทยาศาสตร จากสื ่อส ิ ่งพิมพวารสารงานวิจ ัย และ
บทความวิทยาศาสตรทางดานเคมี คูมือการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโฆษณาประชาสมัพันธ 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ฝกการอาน สรุปความ นำเสนอดวยวาจาและลายลักษณ
อักษร 

     English skills for scientific 
communication from journals of chemistry, 
scientific articles on chemistry, manual on 
scientific equipment, electronic medias, 
advertising medias; practice of reading, 
conclusion, oral and written presentation 

4102220 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6)  
 Inorganic Chemistry 1 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102103 เคมีทั่วไป 2 
Pre-requisite: 4102103 General Chemistry 2 
    สมมาตรและกลุ มจุดสมมาตร ทฤษฎีกลุ มสถานะ
พล ังงานเช ิงอะตอมและโมเลก ุล ส ัญล ักษณเทอม 
ของแข็งอนินทรีย โครงสรางผลึก 
     Symmetry element and point group; group 
theory; atomic and molecular energy states; 
term symbols; solid state chemistry and crystal 
structure 

ไมม ี
 

ปรับออก 

ไมม ี 14102213 เคมีอนินทรีย  3(2-2-5)  
  Inorganic Chemistry 

วิชาที่ตองสอบผานกอน: 14102102 เคมีพ้ืนฐาน 1 
Pre-requisite: 14102102 Fundamental 
Chemistry 1 

     การศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับสมมาตร กลุม
จุดสมมาตร ทฤษฎีกลุม สถานะพลังงานเชิงอะตอม
และโมเลกุล  สัญลักษณเทอม  ของแข็งอนินทรีย 
การจัดเรียงอะตอมหรือโมเลกุลเขา ดวยกันดวย
ความแมนยําในระดับนาโนเมตร โครงสรางผลึก การ
ตกผลึกสารประกอบไอออนิก การนำไฟฟาของ
สารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต 
สารก่ึงตัวนำ  
     Studying and laboratory about symmetry 
element; point group; group theory; atomic 
and molecular energy states; term symbols, 
solid state chemistry; the arrangement of 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 

atoms or molecules with accuracy in the 
nanometer scale; crystal structure 
crystallization of ionic compounds; 
conductivity of ionic and covalent 
compounds; semiconductors 

4102221 ปฏิบัติการเคมีอนนิทรีย 1       1(0-3-0) 
             Inorganic Chemistry Laboratory 1 
วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: : 
4102221 เคมีอนินทรีย  
Pre-requisite or Co-requisite:  
4102221 Inorganic Chemistry  
     การตกผลึกสารประกอบไอออนิกการทดสอบ
การนำไฟฟ  าของสารประกอบไอออน ิ กและ
สารประกอบโคเวเลนต การศึกษาโครงสรางผลึกของ
สารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต 
และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเคมี  
อนินทรีย 1 
     Crystallization of ionic compounds; 
conductivity of ionic and covalent 
compounds; studies about crystal structure 
of ionic and covalent compounds; and 
laboratory corresponding to Inorganic 
Chemistry 

ไมม ี ปรับออก 

4102322 เคมีอนินทรีย 2 3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry 2 
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 4102220 เคมีอนินทรีย 1 
Pre-requisite: 4102220 Inorganic Chemistry 1 
     เคมีโคออดิเนชัน โครงสรางและพ ันธะเคมี ใน
สารประกอบเชิงซอน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ ทฤษฎีสนาม
ผลึก ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล อิเล็กทรอนิกสเปกตรา
ของสารประกอบเชิงซอน สมบัติแมเหล็กและกลไก
ปฏิกิรยิาของสารเชิงซอน  
     Coordination chemistry; crystal structure 
and chemical bonding of coordination 
compounds; valence bond theory; crystal field 
theory; molecular orbital theory; electronic 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
spectra of coordination compounds; magnetic 
properties, and reaction mechanism of 
complexes 
4102323 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2 1(0-3-0) 
 Inorganic Chemistry Laboratory 2 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 
4102322 เคมีอนินทรีย 2 
Pre-requisite or Co-requisite: 
4102322 Inorganic Chemistry 2 
     การสังเคราะหและการศึกษาสารอนินทรียโดยใช
เครื่องมือตางๆ เชน อินฟราเรด  สเปกโทรโฟโตมิเตอร 
อัลตราไวโอเลต-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร โพลาริ
มิเตอร และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาเคมอีนิ
นทรีย 2 
     Synthesis and studies of inorganic 
compounds by various instruments; e.g. IR 
spectrophotometer, UV-Vis spectrophoto- 
meter and polarimeter; and laboratory 
corresponding to Inorganic Chemistry 2  

ไมม ี ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 

4102224 เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry 1 
รายวิชาที ่ต องเรียนมากอน : 4102103 เคมีทั่วไป 2  
4101117 ฟ ส ิกสพ ื ้นฐาน และ 4109102 แคลคูลัส
สำหรับวิทยาศาสตร 2 
Pre-requisites: 4102103 General Chemistry 2, 
4101117 Fundamental Physics and 4102102 
Calculus for Sciences 2 
     แกส ทฤษฎีจลนของแกส อุณหพลศาสตร   กฎขอที่
ศูนย หนึ่ง สอง และสามของอุณหพลศาสตร กฎของ
เฮสส เอนทัลป เอนโทรป พลังงานอิสระกิบส สมบัติอุณ
หพลศาสตรของสารละลายและของเหลวไฟฟาเคมี 
ระบบที่มีหลายองคประกอบ วัฏภาคสมดุลของระบบ
บริสุทธิ์ วัฏภาคสมดุลของสารละลาย 
     Gas; kinetic theory of gas; thermodynamics 
with the zero; first, second and third; rules of 
Hesse; enthalpy, entropy; Gibbs free energy; 
properties of thermodynamics of liquid and 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
solution; electrochemical; system with several 
components; phase equilibrium of a pure 
system and solution 

ไมม ี 14102214 เคมีเชิงฟสิกส  3(2-2-5) 
  Physical Chemistry 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 14102102 เคมีพ้ืนฐาน 1   
Pre-requisites: 14102102 Fundamental 
Chemistry 1  

     แกส ทฤษฎีจลนของแกส อุณหพลศาสตร 
กฎขอที่ศูนย หนึ่ง สอง และสามของอุณหพลศาสตร
กฎของเฮสส เอนทัลป เอนโทรป พลังงานอิสระกิบส 
สมบัติอุณหพลศาสตรของสารละลายและของเหลว
ไฟฟาเคมี ระบบที่มีหลายองคประกอบ วัฏภาคสมดุล
ของระบบบริส ุทธ ิ ์  ว ัฏภาคสมดุลของสารละลาย
ปฏ ิบ ัต ิการเก ี ่ยวก ับสมบัติทางอ ุณหพลศาสตร  
แผนภาพเฟสของระบบที่มีหลายองคประกอบ การใช
คาการนำไฟฟาหาคาคงตัวของการแตกตัวของกรด
ออน และการหาคาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา  

     Gas, kinetic theory of gas; 
thermodynamics with the zero, first, second 
and third; rules of Hesse; enthalpy, entropy,
Gibb’s free energy; properties of 
thermodynamics of liquid and solution; 
electrochemical; system with several 
components; phase equilibrium of a    pure 
system and solution; laboratory of the 
thermodynamic properties, phase diagram 
system with several components, and using
conductance to determine a dissociation 
constant of a weak acid and determination of 
the equilibrium constant of reaction 

 
 
 
 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
4102225 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1 1(0-3-0) 
 Physical Chemistry Laboratory 1 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 
4102224 เคมีเชิงฟสิกส 1 
Pre-requisite or Co-requisite: 
4102224 Physical Chemistry 1 
     การหาสมบัติทางอุณหพลศาสตร เชน ความรอน
ของปฏิกิริยา เอนทัลป สารละลาย  แผนภาพเฟสของ
ระบบที่มีหลายองคประกอบ การใชคาการนำไฟฟาหา
คาคงตัวของการแตกตัวของกรดออน การหาคาคงท่ี
สมดุลของปฏิกิริยา 
     Determination of the thermodynamic 
properties dealing with heat of reaction, 
enthalpy, solution, phase diagram system with 
several components, use of conductance to 
determine a dissociation constant of a weak acid 
and determination of the equilibrium constant 
of reaction 

ไมม ี ปรับออก 

4102326 เคมีเชิงฟสิกส 2 3(3-0-6)  
 Physical Chemistry 2 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102224 เคมีเชิงฟสิกส 1 
Pre-requisite: 4102224 Physical Chemistry 1     
     จลนพลศาสตร อัตราการเกิดปฏิกิริยาและกฎอัตรา 
ปฏิกิริยาอันดับศูนย หนึ่ง สองและสาม การหาอันดับ
ของปฏิกิริยา คาคงตัวอัตราและกลไกของปฏิกิริยา อุณ
หพลศาสตรของสารละลายที่เปนตัวนำไฟฟา เคมีพื้นผิว 
โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของอะตอมและโมเลกุล 
     Chemical kinetics, rate of reaction and rate 
rule, the zero, first, second and third reaction, 
determination of the order of reaction, rate 
constant of chemical and reaction mechanism, 
thermodynamics of electrolyte solution, surface 
chemistry, electronic structure of atoms and 
molecules 
 
 
 

ไมม ี
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
4102327 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2 1(0-3-0) 
   Physical Chemistry Laboratory 2 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 
4102326 เคมีเชิงฟสิกส 2 
Pre-requisite or Co-requisite : 
4102326 Physical Chemistry 2 
     ปฏิบัติการเกี่ยวของกับจลนพลศาสตรเคมี เชน การ
หาคาคงตัวของอัตราเร็ว กฎอัตรา และอันดับตาง ๆของ
ปฏิกิริยา เคมีพื ้นผิว และปฏิบัติการที ่สอดคลองกับ
เนื้อหาเคมีเชิงฟสิกส 2 
     Laboratory based on chemical kinetics such 
as a rate constant, rate of reaction, sequence of 
reaction; surface chemistry and laboratory that 
correspond with Physical Chemistry 2 

ไมม ี ปรับออก 
 

4102228 เคมีวิเคราะห 1 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry 1 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102103เคมีทั่วไป 2 
Pre-requisite: 4102103 General Chemistry 2 
     บทนำและกระบวนการทางเคมีวิเคราะห การเลือก
วิธีวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเชิงปริมาณ สมดุลเคมี 
การวิเคราะหโดยน้ำหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตร การ
ไทเทรตกรดเบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การ
ไทเทรตสารเชิงซอน และการไทเทรตปฏิกิริยารีดอกซ 
     Introduction and process of analytical 
chemistry; the selection method; statistical 
analysis of data; qualitative and quantitative 
analysis; chemical equilibrium; gravimetric and 
volumetric analysis; acid-base titration; 
precipitation titration; titration of the complexes 
and redox titration 
 
 
 
 
 
 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ไมม ี 14102215 เคมีวิเคราะห 3(2-2-5) 

  Analytical Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 14102102 เคมีพื้นฐาน 1 
Pre-requisite: 14102102 Fundamental 
Chemistry 1 
     กระบวนการทางเคมีวิเคราะห การเลือกวิธี
วิเคราะห การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การวิเคราะห
เชิงคุณภาพ การวิเคราะหเชิงปริมาณ สมดุลเคมี การ
วิเคราะหโดยน้ำหนักและปริมาตร การไทเทรตกรด
เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตสาร
เชิงซอน และการไทเทรตปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิบัติการ
เกี ่ยวกับ การวิเคราะหเชิงค ุณภาพและปริมาณ  
การวิเคราะหโดยน้ำหนัก และการวิเคราะหโดย
ปริมาตรแบบตาง ๆ 
     Process of analytical chemistry; the 
selection method; statistical analysis of data; 
qualitative and quantitative analysis; 
chemical equilibrium; gravimetric and 
volumetric analysis; acid-base titration; 
precipitation titration; titration of the 
complexes and redox titration; laboratory of 
qualitative and quantitative analysis; 
gravimetric and volumetric analysis   

วิชาใหม 

4102229 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1          1(0-3-0) 
            Analytical Chemistry Laboratory 1   
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 
4102228 เคมีวิเคราะห 1 
Pre-requisite or Co-requisite: 
4102228 Analytical Chemistry1 
      ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ การวิเคราะหโดยน้ำหนัก และการวิเคราะหโดย
ปริมาตรแบบตาง ๆ 
     A laboratory course dealing with qualitative 
and quantitative analysis; gravimetric and 
volumetric analysis   
 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
4102331 เคมีวิเคราะห 2 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry 2 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102228 เคมีวิเคราะห 1 
Pre-requisite: 4102228 Analytical Chemistry1 
     การวิเคราะหเช ิงไฟฟาโดยเทคนิคตางๆ ได แก 
เทคน ิค โพเทนช ิ โ อ เมตร ี  อ ิ เ ล ็ ก โต รกราว ิ เมตรี                 
คูลอมเมตรี โวลแทมเมตรี และคอนดักโตเมตรี การ
วิเคราะหโดยเทคนิคการแยกวิธีตางๆที่ใชในทางโครมา
โตกราฟ เทคนิคการสกัดประเภทตาง ๆ เชน การสกัด
ระบบของเหลวกับของเหลว การสกัดเฟสของแข็ง การ
สกัดดวยอุปกรณซอกหเลต และการสกัดแบบตอเนื่อง 
     Electrochemical techniques based on 
potentiometry, elecrtogravimetry, coulometry, 
voltammetry and conductometry, including 
separation techniques used in chromatography; 
extraction techniques such as liquid-liquid 
extraction, solid-phase extraction, soxhlet 
extraction and continuous extraction  

ไมม ี ปรับออก 
 

4102332 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 1(0-3-0) 
            Analytical Chemistry Laboratory 2 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม:  
4102331 เคมีวิเคราะห 2 
Pre-requisite or Co-requisite : 
4102331 Analytical Chemistry2 
     ปฏิบัต ิการเกี ่ยวกับการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา 
เทคนิคการแยกและการสกัดแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
เนื้อหาเคมีวิเคราะห 2 
     Electroanalytical laboratory, separation and 
extraction techniques that correspond with 
Analytical Chemistry 2 

ไมม ี ปรบัออก 
 

4102333 ชีวเคมี 3(3-0-6)  
 Biochemistry  
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 4102216 เคมีอินทรยี 1 
Pre-requisite: 4102216 Organic Chemistry 1    
     โครงสรางและหนาท ี ่ของสารชีวโมเลก ุล เชน 
คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิกและเอนไซม

14102216 ชีวเคมี 3(2-2-5)  
   Biochemistry  
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 14102214 เคมอีินทรีย 
Pre-requisite: 14102214 Organic Chemistry    
    โครงสร างและหนาที ่ของสารช ีวโมเลก ุล เชน 
คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิกและเอนไซม 

ปรบัปรุง 
รวมรายวิชา
ทฤษฎีกับ
ปฏิบัติและ

เปล่ียน 
แปลงหนวยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
เมแทบอล ิซ ึมและการควบค ุมการแสดงออกทาง
พันธุกรรม 
     Structure and function of biomolecules such 
as carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, and 
enzyme; metabolism and control of gene 
expression 

เมแทบอล ิซ ึมและการควบคุมการแสดงออกทาง
พันธุกรรม การวิเคราะหสารชีวโมเลกุล  
Structure and function of biomolecules such as 
carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, and 
enzyme; metabolism and control of gene 
expression; analysis of biomolecules 

4102334 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
 Biochemistry Laboratory 
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม:  
4102333 ชีวเคมี 
Pre-requisite or Co-requisite: 4102333 
Biochemistry 
      การทดสอบสมบัติทางกายภาพและเคมี สารชีว
โมเลกุล การวิเคราะหเชิงปริมาณ จลนพลศาสตรของ
เอนไซม การศึกษากลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึม
ของคารโบไฮเดรต 
      Chemical and physical properties tests, 
quantitative analysis in biomolecules; enzyme 
kinetics; the study of metabolism mechanism of 
carbohydrates 

ไมม ี
 

ปรับออก 
 

ไมม ี 14102317 เทคโนโลยีเซนเซอรสำหรับ      3(2-2-5) 
              ตรวจวัดสารปริมาณนอย          
              Sensor Technology for Trace       
              Analysis 
     นิยามและหลักการของไบโอเซนเซอรวัสดุชีวภาพ
และอุปกรณตรวจวัด คะตะไลติกสและแอฟฟนิตี
เซนเซอร การโมดิฟายดอิเล็กโทรดเพ่ือเพิ่มสัญญาณการ
ตรวจวัดทางไฟฟาเคมี การพัฒนาไบโอเซนเซอรที่
โมดิฟายดดวยพอลิเมอรนำไฟฟาและนาโนคอมโพสิต 
เกณฑ ประส ิทธ ิภาพของระบบเซนเซอร และการ
ประยุกตใชเซนเซอรทางการแพทย 
     Definitions and principles of biosensors, 
biomaterials and measuring devices; catalytic 
and affinity sensors electrode modifications     
to enhance the electrochemical measurement 
signal; development of a modified biosensor    
with conductive polymer and nanocomposites; 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
performance criteria for sensor systems and 
their applications of medical sensors 

ไมม ี 14102318 ธุรกิจดานเคมีและเคร่ืองมือ      3(2-2-5) 
              วิทยาศาสตร 
              Business on Chemicals and    
              Instruments 
      ความร ู  ด  านเกรดสารเคม ี  ชน ิดของอ ุปกรณ
วิทยาศาสตร ชนิดของเครื่องมือวิทยาศาสตร  เทคนิค
การเปนตัวแทนจำหนายและการนำเขาสารเคมี อุปกรณ
และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
     Data of chemicals grade, type of scientific 
tools, type of instruments, dealer technique for 
distribution and import of chemicals and 
instrument 

วิชาใหม 

4102436 สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1) 
 Seminar in Chemistry 
     การนำเสนอและอภิปรายผลงานว ิจ ัยทางเคมีที่
นาสนใจจากวารสารวิชาการทางเคมีที่ทันสมัย 
     Presentation and discussion on interesting 
chemical researches from modern chemistry 
journals 

ไมม ี ปรับออก 

ไมม ี 14102319 สัมมนาทางเคมีเทคโนโลยีและ    1(0-3-0) 
              นวัตกรรม  
              Seminar in Technology Chemistry    
              and Innovation  
     การนำเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยทางเคมีที่
นาสนใจจากวารสารวิชาการทางเคมีที่ทันสมัย 
    Presentation and discussion on interesting 
chemical researches from modern chemistry 
journals 

วิชาใหม 

4102437 โครงการวิจัยทางเคมี 2(1-2-3) 
 Research Project in Chemistry 
     คนควา เขียนเคาโครงงานวิจัย ทดลอง รวบรวม 
เขียนรายงานผลการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยใน
เนื้อหาที่เก่ียวของ 
     Literature review; proposal writing, 
experimental, writing report and presentation of 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
research findings related content data 
collection; research report writing; research 
presentation in the related content 

ไมม ี
 

14102320 วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและ       1(0-2-1) 
              นวัตกรรม 1  
  Research in Technology  
              Chemistry and Innovation 1 

     จรรยาบรรณของนักวิจัย จริยธรรมการทดลอง
ในคนและสัตว การสำรวจและวิเคราะหปญหาความ
ตองการนวัตกรรมในทองถิ ่น รวบรวมขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ คนควาเอกสารงานวิจ ัยที ่เกี ่ยวของ 
วิธีการเขียนเคาโครงวิจัย นำเสนอเคาโครงวิจัยทาง
เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
     Ethics for researcher; ethics of research in 
human and animals, exploration of local 
needs and current trends of country, 
collecting information from various sources 
and literature review; proposal writing and 
presentation 

วิชาใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไมม ี
 

14102321 วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและ       3(2-2-5) 
              นวัตกรรม 2  
  Research in Technology  
              Chemistry and Innovation 2 

     การเก ็บข อม ูล การว ิ เคราะห ข อมูล 
นำเสนอความกาวหนาของผลการวิจัย การเขียน
รายงานวิจัย นำเสนอผลการวิจัย การเผยแพรและ
ตีพิมพผลงานวิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์  
        Progress report of research; research 
writing; presentation of results; publications; 
petty patent; patent; copyright 
 
 
 
 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
วิชาเฉพาะดานเลือก  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต วิชาเฉพาะดานเลือก  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

ไมม ี 34102322 กระบวนการอุตสาหกรรม         6(3-6-9) 
              ทางเคมีและมาตรฐานผลิตภัณฑ 
              Chemical Industrial Process  
              and Production Standard 

     ก า รน ํ า ค ว า ม รู  ท า ง เ ค ม ี ไ ป ป ร ะย ุ ก ต  ใ น
อุตสาหกรรมและแผนผังกระบวนการผลิตที ่สําคัญ 
เชน อุตสาหกรรมสบู สารทําความสะอาด และผลิต
ภัณฑปูนซีเมนต กระดาษและเยื่อกระดาษ น้ำมัน   
ปุ ย ยาปราบศัตร ูพืช สิ ่งทอ พลาสติกยาง และ
นวัตกรรมทางเคมีอุตสาหกรรมที่กําลังอยูในความ
สน ใจความสำค ัญของมาตรฐาน ผล ิ ตภ ัณฑ  
อุตสาหกรรม วัตถุประสงค องคประกอบ ชนิดของ
มาตรฐาน เคร ื ่องหมายมาตรฐานที ่นำไปใช กับ
ผลิตภัณฑ มาตรฐานผลิตภัณฑตางประเทศ ระบบ
มาตรฐานที ่ เก ี ่ยวข องในโรงงานอ ุตสาหกรรม 
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
กฎหมายพานิชยที่เก่ียวของ 
     The application of chemical knowledge in 
industry and important production process 
diagrams such as soap industry, cleaning 
agent and cement products, paper and pulp, 
oil, fertilizer, pesticides, textiles, plastics, 
rubber, and industrial chemical innovations 
that are in the spotlight, importance of 
industrial product standards, objectives, 
composition, type of standard, standard 
mark applied to the product, foreign product 
standards, relevant standard systems in 
industrial plants, Industrial product standards 
act, relevant commercial laws 
 
 
 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ไมม ี 34102323 เทคโนโลยีการผลิตน้ำมัน          6(3-6-9) 

              หอมระเหยในธุรกิจสปาและสุขภาพ 
              Production Technology of Essential  
              Oil in Spa and Health Business 

     เ ทคน ิ คกา รสก ั ดน ้ ำ ม ั นหอมระ เห ยจ าก
สวนประกอบตาง ๆ จากพืช องคประกอบทางเคมี
ของน ้ำม ันหอมระเหย การส ังเคราะห น ้ำหอม 
อุตสาหกรรมน้ำหอม น้ำมันหอมระเหย การใชน้ำมัน
หอมระเหยและผลิตภัณฑจากธรรมชาติในน้ำมัน
หอมระเหย การบำบัดโรคโดยใชสารที่มีกลิ ่นหอม 
ธุรกิจสปา และสุขภาพ  
     Techniques for extraction of essential oils 
from various plant components, chemical 
compositions of essential oils, perfume 
synthesis, perfume industry, essential oil, use 
of essential oils and natural products in 
aromatherapy, therapies using scented 
substances, spa and wellness businesses 

วิชาใหม 

ไมม ี 34102324 เทคโนโลยีการสังเคราะห          6(3-6-9) 
              สารออกฤทธิ์และวัสดุชีวภาพ 
             Technology of Bioactive Compound    
             and Bio-materials Synthesis  

     เทคโนโลยีการสังเคราะหสารออกฤทธิ์และวัสดุ
ชีวภาพการออกแบบการสังเคราะหสารออกฤทธ์ิของ
สารประกอบอินทรีย การสังเคราะหโมเลกุลโฮสต
สำหร ับย ึดเหน ี ่ยวแคตไอออน แอนไอออนและ
ออรแกนโนเมทัลลิกของวัสดุชีวภาพ วิเคราะหและ
พิสูจนเอกลักษณโครงสรางสารออกฤทธิ์และวัสดุ
ชีวภาพดวยเทคนิคทางสเปกโทรสโกป 
     Retrosynthetic and synthesis of bioactive 
of organic compound; synthesis of host 
molecules for cation-anion bonding and 
organometallic of biomaterial; determination 
and identification of bioactive compound 
structure and bio-material by spectroscopy 
techniques 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
4102438 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมี 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Chemistry 
     คนควา แลกเปลี่ยนเรียนรูหัวขอที่เลือกสรรทางเคมี
ที่ทันสมัยและทันตอสถานการณปจจุบัน 
     Study and interexchange on the selected 
topic of current interest in chemistry 

ไมม ี ปรับออก 

4102439 เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ* 3(2-2-5) 
 Natural Product Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102318 เคมีอินทรีย 2 
Pre-requisite: 4102318 Organic Chemistry 2    
     ลักษณะโครงสรางและชีวสังเคราะหเบื้องตนของ
สารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เนนพืชและสมุนไพร
ทองถิ่น ไดแก ลิพิด เทอรพีนอยด สเตรอยด    ฟนอลิก 
คารโบไฮเดรต กรดอะมิโน และแอลคาลอยดปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการสกัด แยก ทำใหบริสุทธิ์ และการตรวจสอบ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและฤทธิ์ทางชีวภาพ และเคมีของ
สมุนไพรทองถ่ิน 
     Preliminary structure and biosynthesis of 
natural compounds emphasizing on plants and 
local herbs such as lipids, terpenoids, steroid, 
phenolic, carbohydrate, amino acid and 
alkaloids; basic experiment on extraction, 
separation, purification and determination of 
pharmacological, biological activity and 
chemistry of local medicinal plants 

ไมม ี ปรบัออก 

4102340 สเปกโทรสโกปสำหรับเคมีอินทรีย 3(2-2-5) 
 Spectroscopy for Organic Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102216 เคมีอินทรีย 1 
Pre-requisite: 4102216 Organic Chemistry 1   
     หลักการสเปกโทรสโกป อัลตราไวโอเลต อินฟราเรด 
นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซแมสสเปกโทรเมตรีการนำ
หลักการทางสเปกโทรสโกปมาประยุกตใช หาสูตร
โครงสราง และการใชเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปใน
การวิเคราะหโครงสรางสารอินทรีย 
     Principle of spectroscopy, ultraviolet, 
infrared, nuclear magnetic resonance, mass 
spectrometry; Application of spectroscopic 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
principle for structure interpretation; 
spectroscopic instrument use in analyzing 
structure of organic compounds  

 4102441 พลังงานทางเลือกทางเคมี          2(2-0-4)      
            Alternative Energy of Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102216 เคมีอินทรีย 1 
Pre-requisite: 4102216 Organic Chemistry 1   
     กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล แกสชีวภาพ 
และแกสชีวมวล สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และ
สมบัติทางพลังงานของเชื้อเพลิง การวิเคราะห ควบคุม
คุณภาพและการปรับปรุงผลิตภัณฑเชื้อเพลิง 
     Production of biodiesel, biogases and 
biomass; chemical, physical and energetic 
properties of fuel; fuel product analysis, quality 
control and improvements 

ไมม ี ปรับออก 

4102242 วัสดุอนินทรียและการตรวจสอบ   2(2-0-4) 
             เบ้ืองตน  
 Inorganic Materials and Basic  
             Characterizations 
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 4102220 เคมีอนินทรีย 1 
Pre-requisite: 4102220 Inorganic Chemistry 1 
     การส ัง เคราะหว ัสด ุอนินทรีย ว ัสด ุนาโน จาก
ปฏิกิริยาชนิดตางๆ การเลี้ยวแบนของรังสีเอ็กซของผง
ผลึกกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนหัววัดวิเคราะหรังสีเอ็กซ
ระดับจุลภาค 
     Synthesis of inorganic materials and nano 
materials from different reactions;X-ray powder 
diffraction; electron microscope, X-ray probe 
microanalyzer 

ไมม ี ปรับออก 

4102443 เคมีของสารประกอบออรแกโน 3(3-0-6)  
             เมทาลิก  
 Organometalic Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102322 เคมีอนินทรีย 2 
Pre-requisite: 4102322 Inorganic Chemistry 2     
     สมบัติทางเคมแีละทางกายภาพ พันธะระหวางโลหะ
กับลิแกนดอินทรีย ปฏิกิริยาของสารประกอบออรแกโน
เมทัลลิก และการนำไปใชประโยชน 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
     Chemical and physical properties; bonding 
between metal and organic ligands; reactions of 
organometallic compounds and its utilization 
4102444 เคมีชีวอนินทรีย 2(2-0-4) 
 Bioinorganic Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102333 ชีวเคมี 
Pre-requisite: 4102333 Biochemistry 
     การเก ิดและบทบาทของไอออนโลหะในระบบ
ช ีวภาพ โปรต ีนและโลหะที ่สำค ัญทางสร ีรว ิทยา 
กระบวนการเมแทบอลิก ไอออนโลหะและสารคีเลต
ในทางการแพทย 
     Formation and role of metal ions in 
biological systems, proteins and metal ions and 
their physiological significance, metabolisms, 
metal ions and chelating agents in medical field 

ไมม ี ปรับออก 

4102445 สเปกโตรสโกปสำหรับ 3(3-0-6) 
             เคมีอนินทรีย 
 Spectroscopy for Inorganic     
             Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102322 เคมีอนินทรีย 2 
Pre-requisite: 4102322 Inorganic Chemistry 2   
     หลักการของอัลตราไวโอเลตวิสิเบ ิลอินฟราเรด
อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซเอกซเรยโฟโตอิเล็กตรอน 
เอกซเรยดิฟแฟรกชัน การนำหลักการทางสเปกโตรสโก
ปมาประยุกตใชวิเคราะหโครงสรางสารอนินทรีย 
     Principles of ultraviolet-visible, infrared, 
electron spin resonance, X-ray photoelectron, 
X-ray diffraction; application of spectroscopic 
principles in structural determination of 
inorganic compounds 

ไมม ี ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4102446 เคมีเชิงฟสิกสข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102326 เคมีเชิงฟสิกส 2 
Pre-requisite: 4102326 Physical Chemistry 2 
     เคมีควอนตัม สเปกโทรสโกปของโมเลกุล และอุณ
หพลศาสตรเชิงสถิต 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
     Quantum chemistry, spectroscopy of 
molecules, and statistical thermodynamics 
4102447 เคมีพ้ืนผิว 3(3-0-6) 
 Surface Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102326 เคมีเชิงฟสิกส 2 
Pre-requisite: 4102326 Physical Chemistry 2    
     ความหมายของความตึงผิว พลังงานอิสระกิบสของ
พื้นผิว สมการยังลาปลาสวิธีวัดคาความตึงผิว การดูดซับ
และการจัดตัวที่อินเตอรเฟส สารลดแรงตึงผิว สมการ
การดูดซับของกิบส ชนิดการดูดซับของแกสบนผิว
ของแข็ง และไอโซเทอมการดูดซับ 
     Definition of surface tension; Gibbs free 
energy of the surface; the Young Laplace 
equation; surface tension measurement, the 
interface absorption and order; surfactant; 
absorption of Gibbs’s equation; types of gas 
adsorption on solid surfaces, and adsorption 
isotherm 

ไมม ี ปรับออก 
 
 
 
 
 
 

4102448 วิทยาการใหมในสาขาเคมี 2(2-0-4)                                                         
             เชิงฟสิกส  
             New Technology in Physical     
             Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102326 เคมีเชิงฟสิกส 2 
Pre-requisite: 4102326 Physical Chemistry 2    
     วิทยาการใหมในสาขาเคมีเชิงฟสิกสที ่กำลังอยูใน
ความสนใจ เชน สารซักฟอก สารดูดซับ และเทคโนโลยี
นาโนในเคมเีชิงฟสิกส เปนตน    
     Modern knowledge in physical chemistry, 
such as detergents, adsorbents and 
nanotechnology in physical chemistry 

ไมม ี ปรับออก 
 
 
 
 
 
 

4102449 การวิเคราะหโดยเครื่องมือข้ันสูง 2(2-0-4) 
             Advanced Instrumental Analysis 
วิชาที่ตองสอบผานกอน:  
4102335 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ 
Pre-requisite: 4102335 Instrumental Analysis   
      หลักการวิเคราะหดวยเครื่องมือชั้นสูง โดยเนนขอดี
ขอเสียของวิธีวิเคราะหแตละวิธี และวิธีการออปติไมซ

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
เคร่ืองมือวิเคราะห การปรับปรุงวิธีวิเคราะหเพื่อใหไดผล
การวิเคราะหที่เที่ยงตรงแมนยำระบบการเชื่อมตอของ
เคร่ืองมือวิเคราะหสมัยใหม   
      Analytical principle of advanced 
instruments focusing on the advantage and 
disadvantage of each method; and optimization 
of analysis instrument; improvement of the 
analytical methods to achieve accurate analysis 
system; connection of the modern analytical 
tools  

ไมม ี 14102325 เคร่ืองมือวิเคราะหชั้นสูงสำหรับ  3(2-2-5) 
              เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
              Instrumental Advance     
              Instrumental     
              Analysis for Technology Chemistry  
             and Innovation  
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 14102216 เคมีวิเคราะห  
Pre-requisite: 14102216 Analytical Chemistry   
     ทฤษฎี หลักการ สวนประกอบของเครื ่องมือ และ
การประยุกตใชวิธีการวิเคราะหทางเคมี โดยสเปกโทร
โฟโตเมตรี โครมาโทกราฟ เคมีไฟฟา การประยุกตใช
งานเพื ่อสร างนวัตกรรมด านเคมี  และปฏิบ ัต ิการ
วิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือที่เกี ่ยวของ รวมทั้งการ
พัฒนาวิธีวิเคราะหใหไดเทคนิคที่ทันสมัย 
      Theories, principles, components of 
instrumentation; applications of analytical 
methods based on spectrophotometry, 
chromatography, and electrochemistry; 
applications for fabrication of chemistry 
innovation; and operation of analytical 
chemistry by related instruments, development 
of analytical methods for modern technique 
 
 
 
 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ไมม ี 14102326 เคมีของยาสมุนไพรไทยและ       3(2-2-5) 

              แนวทางการรักษาโรคเบื้องตน 
              Chemistry of Thai Herbal  
              Medicines and Basic of  
              Therapeutic Guidelines  
     สารพฤกษเคมีของยาสมุนไพร การสกัดและการ
แยกดวยเทคนิคทางเคมี การทดสอบกลุมสารพฤกษเคมี
เชิงคุณภาพ หลักการของสารที่ออกฤทธ์ิทางชีวภาพของ
สารพฤกษเคมีบางชนิดและความสัมพันธของโครงสราง
ที่มีผลตอการออกฤทธ์ิของยา แนวทางการรักษาโรคดวย
ยาสมุนไพรในงานหลักสาธารสุขมูลฐานเบื้องตน  และ
การเตรียมผลิตภัณฑสมุนไพรเบื้องตน 
     Phytochemicals of herbal medicines, 
extraction and separation by chemical 
techniques, testing qualitative of 
phytochemicals, principles of bioactive 
ingredients and structure activity relationship of 
some phytochemicals, basic of therapeutic 
guidelines of herbal medicine in Primary Health 
and Basic of herbal production preparation 

วิชาใหม 

4102450 วิทยาการใหมในสาขาเคมี 2(2-0-4) 
             วิเคราะห  
             New Technology in Analytical  
             Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน:  
4102335 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ 
Pre-requisite: 4102335 Instrumental Analysis 
     วิทยาการใหมในสาขาเคมีวิเคราะหที่กำลังอยู ใน
ความสนใจเชน การสกัดแบบเฟสของแข็งไมโครเคมี
สะอาด และโครมาโตกราฟ เปนตน 
     New technology of analytical chemistry, 
such as solid phase micro extraction, green 
chemistry and chromatography 
 
 
 
 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
4102451 เคมีอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102333 ชีวเคมี 
Pre-requisite : 4102333 Biochemistry 
     การเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง และสมบัติทางเคมี
ของสารอาหารในกระบวนการ รวมทั ้งสารปรุงแตง
อาหาร และสารถนอมอาหารปฏิบัต ิการวิเคราะห
ปริมาณและของแข็งทั้งหมด น้ำตาล สารอาหารความ
เปนกรด เปอรเซ็นตความช้ืน  
     Structural transformation and chemical 
properties of nutrients in the process; including 
food, additives and food preservative; 
laboratory analysis of total solids; nutrients, 
sugar, acidity, humidity percentage 

ไมม ี ปรับออก 
 

4102452 ชีวเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Biochemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102333 ชีวเคมี 
Pre-requisite : 4102333 Biochemistry 
     การทำบริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล และการประยุกตใช 
ชีวเคมีดานโภชนาการ การวินิจฉัยโรค และชีวเคมีของ
สิ่งแวดลอม  
     Purification of biomolecules and application, 
biochemistry of nutritions, illness diagnosis and 
biochemical environment 

ไมม ี ปรับออก 
 

4102453 วิทยาการใหมในสาขาชีวเคมี 2(2-0-4) 
 New Technology in Biochemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102333 ชีวเคมี 
Pre-requisite: 4102333 Biochemistry 
     วิทยาการใหมในสาขาชีวเคมีที ่กำลังอยู ในความ
สนใจ เชน เทคนิคการสกัด แยกสารชีวโมเลกุลชนิดตาง 
ๆ ชีวเคมีโภชนาการ   
     The modern knowledge in biochemistry 
such as extraction techniques, separation of 
different types of biomolecules, nutritional 
biochemistry 
 
 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
4102454 เคมีสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
 Environmental Chemistry 
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 4102228 เคมีวิเคราะห 1 
Pre-requisite: 4102228 Analytical Chemistry1   
     มลพิษทางอากาศ น้ำและดิน มลพิษทางการเกษตร 
มลพิษทางโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษทางรังสีและ
ความรอน สารมลพิษอินทรีย ปฏิบัติการวิเคราะห
คุณภาพน้ำ เชน คาการละลายของออกซิเจน ความ
กระดาง ปริมาณของแข็งรวม ความตองการออกซิเจน
ทางเคม ีและชีวเคมี การวิเคราะหโลหะหนัก สาร       
อนินทรยี และสารมลพิษอินทรีย 
     Pollutions of air, water, soil, agriculture, 
industry, radiation, heat; organic pollutant, 
water analysis such as dissolved oxygen, 
hardness, total solid, chemical and biochemical 
oxygen demand, heavy metal, inorganic and 
organic matters 

ไมม ี ปรับออก 

4102455 เคมีของยางธรรมชาติ* 2(2-0-4) 
 Chemistry of Natural Rubber 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102216 เคมีอินทรีย 1 
Pre-requisite : 4102216 Organic Chemistry 1  
     ส วนประกอบหล ักของน ้ำยาง โครงสรางและ
องคประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
ของยางธรรมชาติ ปฏิกิริยาเคมี การใชประโยชนของยาง
ธรรมชาติและอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย 
     Main components of para rubber latex, 
structure and chemical composition, chemical 
and physical properties of natural rubber, 
chemical reaction, utilizations of natural rubber 
and rubber industry in Thailand 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม ี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา 
                                   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา 
                                   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

4102561 การเตรียมฝกประสบการณ 2(180) 
             วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทางเคมี 
 Preparation for Professional    
             Experience and Cooperative  
             Education in Chemistry 
     เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานความรู ทักษะ ลักษณะงาน และโอกาส
ของการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพและความหมายสหกิจศึกษา การให
คำปรึกษาเกี่ยวกับงานและอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การพัฒนาอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะ
การตอบสัมภาษณ ทักษะการทำงาน การตัดสินใจ การ
ประเมินตนเองและการกำหนดเปาหมาย  
     Preparation of students before leaving 
professional experiences in terms of knowledge, 
skills and job opportunities of the occupation 
and the development of professional 
featuressuitable for career and the cooperative 
education counseling about work and career, 
personality development career development 
writing a cover letter, interview skills, work skills, 
decision making, self-assessment and goal 
setting 
 
 

14102327 การเตรียมฝกประสบการณ           1(90) 
              วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางเคมี 
              เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
              Preparation for Professional  
              Experience and Cooperative  
              Education in Technology Chemistry 
              and Innovation  
      เตร ี ยมความพร  อมของผ ู  เ ร ี ยนก อนออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานความรู ทักษะ ลักษณะงาน 
และโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและความหมายสหกิจ
ศึกษา การใหคำปรึกษาเกี ่ยวกับงานและอาชีพ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาอาชีพ การเขียนจดหมาย
สมัครงาน ทักษะการตอบสัมภาษณ ทักษะการทำงาน 
การต ัดส ินใจ การประเมินตนเองและการกำหนด
เปาหมาย 
     Preparation of students before leaving 
professional experiences in terms of knowledge, 
skills and job opportunities of the occupation 
and the development of professional features 
suitable for career and cooperative education 
counseling about work and career, personality 
development career development writing a 
cover letter, interview skills, work skills, decision 
making, self-assessment and goal setting 

ปรบัปรุง 
ชื่อวิชา 

และเปลี่ยน 
แปลงหนวยกิต 

4102561 การฝกประสบการณวิชาชีพ 5(450) 
             ทางเคมี 
 Professional Experience in      
             Chemistry 
     ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานเคมีในหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนเพื ่อนำความรู จากการศึกษาตลอด
หลักสูตรไปประยุกตใชการทำงาน 
     Practice participatory chemistry in the 
government sector and the private sector to 

14102428 การฝกประสบการณวิชาชีพ 5(450) 
              ทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  Professional Experience in  
              Technology Chemistry and  
              Innovation  
     ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานเคมีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในหนวยงานของรัฐและเอกชนเพื่อนำ
ความรูจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตการ
ทำงาน 

ปรับปรุง 
ชื่อวิชาและ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พทุธศักราช 2564) หมายเหตุ 
take the knowledge from the course to the 
application for working  

 

     Practice participatory technology chemistry 
and innovation in the government sector and 
the private sector to take the knowledge from 
the course to the application for working 

4102563 สหกิจศึกษาทางเคมี 6(600) 
            Cooperative Education in Chemistry  
     ฝกสหกิจทางเคมีในสถานประกอบการไมนอยกวา 
16 สัปดาห เพ่ีอแกปญหาและพัฒนาในองคกร หรืองาน
ที่ไดรับมอบหมายควรเปนโครงงานอิสระ มีการกำหนด
เปาหมายอยางชัดเจน นักศึกษาตองทำบันทึกการ
ทำงานประจำวัน นำเสนอผลงานโดยสัมมนาหลังฝกงาน 
      Internship chemical in the establishment of 
at least 16 weeks of respondence solutions and 
development in the enterprise, job assignments 
should be made independent, clearly targeted 
students need to record their daily work, 
seminar presented by the apprentice ship 
 
 
 
 

14102429 สหกิจศึกษาทางเคมี                  6(600) 
             เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
             Cooperative Education in     
             Technology Chemistry and  
             Innovation 
     ฝกสหกิจทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาน
ประกอบการไมนอยกวา 16 สัปดาห เพี่อแกปญหาและ
พัฒนาในองคกร หรืองานที่ไดรับมอบหมายควรเปน
โครงงานอิสระ มีการกำหนดเปาหมายอยางชัดเจน 
นักศึกษาตองทำบันทึกการทำงานประจำวัน นำเสนอ
ผลงานโดยสัมมนาหลังฝกงาน 
    Internship technology chemistry and 
innovation in the establishment of at least 16 
weeks of respondence solutions and 
development in the enterprise, job assignments 
should be made independent, clearly targeted 
students need to record their daily work, 
seminar presented by the apprentice ship 

ปรับปรุง 
ชื่อวิชาและ
คำอธิบาย
รายวิชา 

 



   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3670/2563 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4319/2563 

เรื่อง แตงตั้งกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผูทรงคูณวุฒิภายนอกวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑการกำหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ช 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ผูทรงคุณวุฒิ 
 1. รองศาสตรจารย เกษม อัศวตรีรัตนกุล 

ลำดับ ขอสังเกตจากผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
1 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษควรเปน B.Sc. in Chemical 

Technology และชื่อปริญญา B.Sc. (Chemical 
Technology) 

คงเดิม 

2 หัวขอรายละเอียดของหลักสูตร ขอที่ 8 อาชีพที่สามารถ
ประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการ 
ศึกษาควรเพ่ิม ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เก่ียวของ
กับอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ปรับตามขอเสนอแนะ 

3 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอที่ 1.3 
วัตถุประสงคของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร
ควรปรับเปนดังนี้ 
1.มีทักษะการใชเทคโนโลยีทางเคมีมาประยุกตใหเกิด
ประโยชนตออุตสาหกรรมทองถิ่น 
2.มีทักษะในการสรางนวัตกรรมทางเคมี 
3.สามารถประกอบอาชีพในภาครฐัภาคเอกชน 
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน หรือผูประกอบการอิสระ 

ปรับตามขอเสนอแนะ 

4 การออกแบบรายวิชาตองมุงเนนใหเกิดทักษะท่ีกำหนด
ไวใน PLO และตองสามารถประเมินทักษะ/สมรรถนะที่
เกิดขึ้นกับผูเรียนไดการสรางรายวิชาใหสอดคลองกับ 
PLO อาจจัดเปนชุดวิชา (Module) โดยแตละชุดวิชาจะ
มุงเนนใหเกิดแตละ PLO (1 ชุดวิชาอาจประกอบดวย 3-
5 รายวิชา โดยมีหนวยกิตรวมทั้งชุดวิชาระหวาง 12-15 
หนวยกิต) 

ปรับตามขอเสนอแนะ 

5 ควรปรับหนวยกิตรายวิชาดังน้ี 
วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 เปน 3(2-2-5) 
วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 เปน 3(2-2-5) 
อุตสาหกรรมกระบวนการทางเคมี เปน 3(2-2-5) 
ธุรกิจดานเคมีและเครื่องมือทางเคมี เปน 2(1-2-3) 

ปรับเปลี่ยนดังนี้ 
วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 1 เปน 1(0-2-1) 
วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 2 เปน 3(2-2-5) 
อุตสาหกรรมกระบวนการ
ทางเคมี เปน 3(2-2-5) 
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ลำดับ ขอสังเกตจากผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
ธุรกิจดานเคมีและเคร่ืองมือ
ทางเคมี เปน 2(1-2-3) 

6 รายวิชาเฉพาะดานเลือกเสนอแนะใหจัดกลุ มรายวิชา
ออกเปน 3 กลุม 
1.กลุมเทคโนโลยีทางเคมี 
2.กลุมนวัตกรรมทางเคมี 
3.กลุมประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
และอาจเพิ ่มรายวิชาการประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
3(2-2-5)  
โดยคณะวิทยาศาสตรฯ รวมกับ UBI 

ปรับเปลี่ยนดังนี้ 
จัดเปนชุดวิชา (module)     
3 ชุดวิชา ดังนี ้
-เซนเซอรและ
ปญญาประดิษฐ 
-การเคลือบผิววัสดุดวยนาโน
เทคโนโลยี 
-สกัดสารธรรมชาติและแปร
รูปสมุนไพรทองถิ่นเชิงการคา 

7 ควรมอีาจารยพิเศษท่ีมาจากหนวยงานในทองถ่ินหรือ
ภาคอุตสาหกรรมเคมีมาชวยเปนอาจารยพิเศษ 

ปรับตามขอเสนอแนะ ดังน้ี 
รวมมือกับหนวยงานทองถิ่น
หรือภาคอุตสาหกรรม ในการ
สอน ฝกทักษะ ในรายวิชา 

8 สามารถจัดแผนการเรยีนใหสำเร็จการศึกษาภายใน    
3.5 ป 

ปรับตามขอเสนอแนะ 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ผูทรงคุณวุฒิ 
 2. รองศาสตรจารย ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง 

ลำดับ ขอสังเกตจากผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
1 หัวขอรายละเอียดของหลักสูตร ขอที่ 8 อาชีพที่สามารถ

ประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา ใหตัดขอที่ 8.7 นัก
เภสัชเคมี เนื่องจากนาจะเปนวิชาชีพทางเภสัชศาสตร 
ซึ่งไมมีประเด็นของรายวิชาที่เก่ียวของ 

ปรับตามขอเสนอแนะ 

2 ควรเพ่ิมการรัลสมัครนักศึกษาเปน 40 คน/ป ปรับตามขอเสนอแนะ 
3 รายวิชาเฉพาะดานบังคับมีขอเสนอดังนี้ 

1. ควรปรับลดหนวยกิตของรายวิชา Basic Chemistry 
2. ควรเพิ ่มรายว ิชาแบบ Applied Chemistry หรือ 
Chemistry Innovation เพื่อใหสอดคลองกับปริญญา 
ความตองการของผูเรยีนและผูใชบัณฑิต 
3. อาจจะปรับรายวิชา Basic Chemistry ใหคำอธิบาย
รายวิชามเีน้ือหาท่ีผสมผสานรวมกับ Basic Chemistry 
และ Applied Chemistry 

ปรับตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1.เพ่ิมรายวิชาแบบ Applied 
Chemistry หรือ Chemistry 
Innovation เพ่ือให
สอดคลองกับปริญญา ความ
ตองการของผูเรียนและผูใช
บัณฑติ 
2.ปรับรายวิชา Basic 
Chemistry ใหคำอธิบาย
รายวิชามีเนื้อหาที่ผสมผสาน
รวมกับ Basic Chemistry 
และ Applied Chemistry 
ในรายวิชาทางเคมี 

4 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และ
โครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะใหเช็คและ
ปรับเปลี่ยนแกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
เชน *รายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรียและการวิเคราะห 
ใหตัดคำวา “และการวิเคราะห” และเปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษเปน “Inorganic Chemistry 
Laboratory” 
      *รายวชิาเทคโลยีเคมีชีวภาพ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ใหเปลี่ยนเปน “Biological Chemistry Technology” 
      *รายวชิาวิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 
และ 2 ชื่อภาษาอังกฤษใหเปลี่ยนเปน “Research in 
Technology Chemistry and Innovation” 

ปรับตามขอเสนอแนะ 
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ลำดับ ขอสังเกตจากผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
2. ใหเพ่ิมหนวยกิตรายวิชาวิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 2 จาก 1 หนวยกิต เปน 2 หนวยกิต 
3. ใหเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อรายวิชา ในขอ 3.1.5 
คำอธิบายรายวิชา  
4. แผนการศึกษา ในชั้นปที่ 3 ภาคการเรยีนท่ี 2 ให
เปลี่ยนแปลงหนวยกิตรายวิชาวิจัยทางเคมีเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 2 จาก 1หนวยกิต เปน 3 หนวยกิต 

5 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และ
โครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ ในรายวิชาดาน
การวิเคราะหหรือปฏิบัติการควรเพิ่มเติมความรูการ
วิเคราะหทางดานการเกษตรและดานอาหารฮาลาล 

ปรับตามขอเสนอแนะ 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ผูทรงคุณวุฒิ 
 3. รองศาสตรจารย ดร.ไพโรจน กลิ่นพิทักษ 

ลำดับ ขอสังเกตจากผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
1 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอที่ 1.1 ปรัชญา

ของหลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สาขาวิชามากขึ้น ซึ่งอาจเปลี่ยนเปน “มุงผลิตบัณฑตินัก
เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถประยุกตใช
ความรูในการสรางสรรคนวัตกรรมทางเคมีเพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ 
และมีความรูการใชเทคโนโลยีสูนักปฏิบัติมืออาชีพ” 

ปรับตามขอเสนอแนะ 

2 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอที่ 1.3 
วัตถุประสงคของหลักสูตร ปรับเปลี่ยนขอที่ 1.3.3 ควร
จะเปน “สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการทำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเคมีไปใช
ทางสังคม” และเพ่ิมเติม “สามารถประกอบอาชีพอิสระ
และอาชีพในภาครัฐและเอกชน 

ปรับตามขอเสนอแนะ โดย
ระบุไวในวัตถุประสงค 3 ขอ 

3 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอที่ 2 
แผนพัฒนาปรับปรุง ดานการพัฒนาบุคลากรสาร
วิชาการและสายสนับสนุน ใหแยกประเด็นออกเปน 3 
ขอคือ 1. ดานการสนับสนุนพัฒนาอาจารย ใหเขารวม
อบรมหรือประชุมวิชาการ (กลยุทธ) อยางนอยปละ 1 
ครั้ง (ตัวบงชี้) 2. สงเสริมใหอาจารยขอทุนวิจัย (กลยุทธ) 
อยางนอยปละ 1 ทุน (ตัวบงชี้) 3. สงเสริมใหอาจารย
สรางผลงานวิชาการและสรางตำแหนงวิชาการใหสูงขึ้น 
(กลยุทธ) เผยแพรผลงานวิชาการในงานประชุมหรือ
ตีพิมพในวารสารอยางนอยปละ 1 เรื่อง (ตัวบงชี้) 4. 
สงเสริมใหอาจารยใหบริการวิชาการ (กลยุทธ) อยาง
นอยปละ 1 โครงการ (ตัวบงชี้) 

ปรับตามขอเสนอแนะ 

4 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และ
โครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ ขอที่ 3.1.5 
คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะใหปรับปรุงแกไข
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับ
ภาษาไทย และนาจะจัดหมวดหมูรายวิชาเฉพาะดาน

ปรับตามขอเสนอแนะ 



 
 

  198 

 
 

ลำดับ ขอสังเกตจากผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
เลือก เชน หมวดหมูเทคโนโลยี หมวดหมูนวัตกรรม 
หมวดหมูการประกอบการ เปนตน 

5 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ
ประเมนิผล ขอที่ 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ควรระบุความโดดเดนของนักศึกษาในสาขาเคมี
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ขอที่ 2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน ปรับใหมีความแตกตาง
จากหลักสูตรกอนหนาที่ผานมา 

ปรับตามขอเสนอแนะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ขอ ขอสังเกตจากผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
1 หนา 3 ระบุอาชีพอะไรบาง ใหชัดเจน 

 
ปรับตามขอเสนอแนะ 

2 หนา 6 ขอ 11.2 ขาดขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม ไดเพ่ิมเติมขอมูลดาน
วัฒนธรรม 

3 ขอ 2.3.3 ปญหาที ่เกี ่ยวกับโรงเรียนสอนศาสนาเปน
ปจจัยภายนอก ถาเขียนไวตองเสนอแนวทางแกไข 

ไดเสนอแนวทางแกไขไว ใน
ขอ 2.4.4  

4 วิชาวิจัยทั้ง 2 วิชา เนื้อหาขาดความตอเนื่องขาดการเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล เพิ่มกระบวนการในการทำ
วิจัย 

ไดเพ่ิมเติมการเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และ
กระบวนการทำวิจัยใน
รายวิชาวิจัยทางเคมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2  

5 ควรมีรายวิชาที่เกี ่ยวกับเคมีปองกัน รักษา โรคติดตอ   
ไมติดตอ 

ไดเพ่ิมรายวิชา เคมีของยา
สมนุไพรไทยและแนว
ทางการรักษาโรคเบื้องตน  

6 ทั้งวิชาแกน และวิชาบังคับ วิชาที่เปนทฤษฎีและปฏิบัติ
แยกเปน 3 กับ 1 หนวยกิต ใหรวมลดหนวยกิตเปน  
3(2-2-5) 

ไดปรับลดหนวยกิตวิชาแกน 
วิชาบังคับเฉพาะดาน ทำให
สามารถเรียนชุดวิชาไดมาก
ขึ้น 

7 วิชาอุตสาหกรรมกระบวนการทางเคมี ชื่อวิชาควรเปน 
กร ะบวนการอ ุ ตส าหกรรมทาง เ คมี  (Chemical 
industrial process) 

ว ิชาน ี ้  ได จ ัดเป นช ุดว ิชา 
อุตสาหกรรมกระบวนการ
ท า ง เ ค ม ี แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ 

8 ภาคผนวก ระบุใหชัดวาปรับปรุงอะไรบาง ปรับตามขอเสนอแนะ โดยได
ขยายความเพ่ิมเติมวาปรับ
หนวยกิต ปรับคำอธิบาย
รายวิชา และปรับชื่อวิชา 

9 ตัดรายวิชาตัวท่ี 2 ออก แลวนำเนื้อหาที่จำเปนรวมใน
วิชาแรกหรือวิชาอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยใหนำวิชาที่เปน     
อัตลักษณของหลักสูตร จัดใหเปนชุดวิชา 

ไดปรับออกรายวิชาที่ 2 ของ
เฉพาะดานบังคับ และสราง
เปนชุดวิชา ในหมวดเฉพาะ
ดานบังคับ จำนวน 5 ชุดวิชา 

10 วิชาเฉพาะดานเลือก ใหจัดทำเปนโมดูล ๆ ละ 6 หนวย
กิต   

ไดสรางชุดวิชา 3 ชุดวิชา ใน
วิชาเฉพาะดานเลือก 

11 ปรบัเหลือเพียง 120 หนวยกิต ปรับตามขอเสนอแนะ 
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ขอ ขอสังเกตจากผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
12 รหัสวิชา 14102432 คำอธิบายรายวิชา สวนไหนคือ

วัสดุอัจฉริยะ 
ได ปร ับออกรายวิชา นาโน
เทคโนโลยีและวัสดุอัจฉริยะ 
โดยเนื้อหาสวนวัสดุอัจฉริยได
รวมอยู ในชุดวิชา เซนเซอร
และปญญาประดิษฐ 

13 พิจารณาทบทวนรายวิชาท่ีเปนจุดเดนของหลักสูตร ควร
ปรับเปนวิชาบังคับ 

ไดนำชุดวิชาที่เปนอัตลักษณ
ของหลักสูตร จำนวน 5 ชุด
วิชา อยูในวิชาบังคบั 

14 วิชา 14102212 และ 14102213 เนื้อหาสวนไหนชี้ 
นวัตกรรม 

รหัสวิชา 14102212 เนื้อหา
ที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
จะไปสูนวัตกรรมได 
รหัสวิชา 14102213 เนื้อหา
ส  วนการต ิ ดต ามส ื ่ อ จาก
วารสารตางประเทศ จะเปน
ประตูสูนวัตกรรม 

15 รหัสวิชา 14109109 และ 14109110 เนื้อหาสวนไหนชี้ 
สำหรับใช เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รหัสวิชา 14109109 ไดปรับ
ออก เพ ื ่อลดหน วยก ิต ใน
หมวดบังคับแกน 
รหัสวิชา 14109110 เนื้อหา
สวนที ่เปนสถิติ จะใชในการ
วิเคราะห เพื่อสรางนวัตกรรม 



   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  203 

 
 

ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ขอ ขอสังเกตจากผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
1 จำนวนชั ่วโมงในชุดวิชาสวนปฏิบัติควรมากกวาสวน

ทฤษฎี เพื่อใหเนนการปฏิบัติลงมือทำมากกวาทฤษฎี 
ปรับตามขอเสนอแนะ โดย
ปรับจำนวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ
เพิ่มขึ ้น จาก 6(4-4-10) เปน 
6(3-6-9) ทุกชุดวิชา 

2 ควรตรวจสอบรูปแบบการอางอิงประวัติผลงานของ
อาจารยผู ร ับผ ิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร ให
ถูกตองและเปนรูปแบบเดียวกัน 

ปรับตามขอเสนอแนะ 

3 ตรวจสอบความถูกตองของภาษาอังกฤษในคำอธิบาย
รายวิชา  

ปรับตามขอเสนอแนะ  

4 ควรปรับชื ่อชุดวิชา บางชุดวิชา ใหสื ่อไดชัดเจนถึง
สมรรถนะที่จะเกิดในชุดวิชา 

ปรับตามขอเสนอแนะ โดย
ปรับชื ่อชุดวิชา เทคโนโลยี
เคมีเช ื ้อเพลิงช ีวภาพ รหัส 
34102406 ปรับเป น การ
ผลิตเชื้อเพลิงเคมีชีวภาพจาก
วัสดุเหลือใช 

5 ให ทบทวนหมวดที ่  1 ห ัวข อ 5.3 อาจจะเพิ ่มเติม
ภาษาอังกฤษที่ใชในการจัดการเรียน นอกเหนือจาก
ภาษาไทยอยางเดียวหรือไม  

ทางหล ักส ูตรย ังต องคงใช
ภาษาไทยภาษาเดียวในการ
จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น 
เน ื ่ อ งจาก เป  นหล ั กส ู ตร
ภาษาไทย 

 
 
 
 



   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 

 

1. อาจารยประจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
  สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ชื่อ – สกุล นางสาวอรวรรณ  ทิพยมณี   
3. ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปร.ด. เคมี 2558 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วท.ม. เคมีวิเคราะห 2544 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วท.บ. เกียรตินิยม

อันดับ 2 
เคมี 2539 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมมี) 
6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 

ประเมินและตรวจสอบ  
6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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อรวรรณ  ทิพยมณี. (2561). การตรวจวัดไฮบริไดเซชันของพีเอ็นเอ-ดีเอ็นเอโดยใชวัสดุนาโนโมดิฟายด
อิเล็กโทรดทองดวยวิธีการเกาะติดทางไฟฟาขั้นตอนเดียว. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 
21(23): 116-124. 

Orawan Thipmanee, Apon Numnuam, Warakorn Limbut, Chittanon Buranachai,     
            Proespichaya Kanatharana, Tirayut Vilaivan, Nattiya Hirankarn and Panote   
            Thavarungkul. (2016). Enhancing capacitive DNA biosensor performance by  
            target overhang with application on screening test of HLA-B*58:01 and  
            HLA-B*57:01genes. Biosensors and Bioelectronics. 82: 99-104.  
 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
        (ไมมี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
ประเมินและตรวจสอบ 
อรวรรณ ทิพยมณี, ฮาลีเมาะ นิตา และอนิศดา มะนุง. (2563). การพัฒนาสมรรถนะกระบวน การ

สกัดสียอมธรรมชาติจากดินและพืชทองถิ่นยะลาพรอมพัฒนากระบวนการยอมธรรมชาติ
เพื ่อใหการติดสีมีความสดและติดทน. ใน รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้งที่ 5 
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2563 (หนา 314-326). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย. 

อรวรรณ ทิพยมณี. (2562). คาพาซิทีฟอิมมูโนเซนเซอรแบบไมติดฉลากท่ีมีความไววิเคราะหสูงสำหรับ
ตรวจวัดฮิวแมนนซีรั ่มอัลบูมิน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 7-8 กุมภาพันธ 
2562 (หนา 141-151). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

อรวรรณ  ทิพยมณี. (2561). One-step Electrodeposition of Nanomaterial Modified Gold 
Electrode for DNA Hybridization Detection. ใน รายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 3 ระหวาง
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2561 (หนา 125-134). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อาไอเสาะ มามะ, มารียะ เจะหลง และอรวรรณ ทิพยมณี. (2559). การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ปนเปอนของโลหะหนัก (ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง และเหล็ก) ในน้ำบูดูจาก 3 จังหวัด
ชายแดนใต. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ
ด  านส ั งคมศาสตร  ระหว  างว ันท ี ่  13-14 ก ุ มภ าพ ันธ   2560 (หน  า  224-231). 
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.   

Orawan Thipmanee. (2019). Development of a DNA Biosensor using Screen-printed 
Gold Electrode Modified by Electrodeposition of Polyaniline-Graphene-Silver 
Nanocomposite. In the 12th International Halal Science and Technology 
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Conference (IHSATEC): 20-22 December 2019, Bangkok : The Halal Science 
Center Chulalongkorn University. 

Orawan Thipmanee. (2019). A disposable and cost-effective electrochemical DNA  
  sensor using nanocomposite modified screen-printed gold electrode. Journal 

of Physics: Conference series (JPCS). 
Orawan Thipmanee. (2017). Capacitive Immunosensor based on Poly-para- 

Phenylenediamine Modified Electrode for HSA Detection. ใ น  ร า ย ง า น สื บ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หนา 1887-
1900). ปตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

Orawan Thipmanee. (2016). Nanomaterial Modified Gold Electrode for DNA 
Hybridization Detection. In The 5th National and International Conference 
Academic Conference 24th-26th April 2016 (pp 1047-1057). Yala : Yala 
Rajabhat University.  

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด 
(ไมมี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด (ไมมี) 
 
7. ประสบการณสอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 18 ป 
 

ชื่อวิชา เคมีวิเคราะห 1  3(3-0-6)    นก. 
ชื่อวิชา เคมีวิเคราะห 2 3(3-0-6)    นก. 
ชื่อวิชา เคมีเชิงฟสิกส 1  3(3-0-6)    นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะหโดยเคร่ืองมือ  3(2-2-5)    นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางเคมี  2(2-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เคมีสิ่งแวดลอม  3(2-2-5)    นก. 
ชื่อวิชา เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6)    นก. 
ชื่อวิชา เคมีทั ่วไปสำหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 
3(3-0-6)    นก. 

ชื่อวิชา การวิเคราะหอาหารฮาลาล 3(2-2-5)    นก. 
ชื่อวิชา เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร 2(1-2-3)    นก. 
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ชื่อวิชา เคมีวิเคราะหพ้ืนฐานสำหรบัวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)    นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเคม ี             2(1-2-3)    นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา                           1(0-2-1)    นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา

ทางเคม ี             
2(180)      นก. 

ชื่อวิชา การฝกประสบการณวชิาชีพเคมี                   5(540)      นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษา                           6(560)      นก. 

 

7.2  ระดับปริญญาโท - ป 
(ไมมี) 

 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจาของประวัต ิ
                                                (ผศ.ดร. อรวรรณ  ทิพยมณี)  
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยประจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
 สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

2. ชื่อ – สกุล นางสาวอุบล ตันสม   
3. ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ชีวเคมี 2541 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.บ. เคมี 2538 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทาง
วิชาการ) 
6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมมี) 

6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที ่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

อุบล ตันสม, สมภพ เภาทอง, ปยศิริ สุนทรนนท สินไชย, และนิสาพร มูหะมัด. (2563). การผลิตแกส
ชีวภาพจากมูลสัตวโดยการมีสวนรวมของชุมชนตำบลบางโกระและตำบลชางใหตก จังหวัด 
ปตตาน.ี วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 12(3) : 207-222. 
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 6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไมมี) 
 

 6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
นิสาพร  มูหะมัด, ปยศิริ สุนทรนนท สินไชย และอุบล ตันสม. (2562). วิธีการสกัดสารประกอบฟ

นอลิกที่เหมาะสมในเปลือกกลวย 3 ชนิดเพื่อประยุกตใชในเครื่องสำอาง. ใน การประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๖ วันที่ 20 กรกฎาคม 
2562 (หนา 908-915). ขอนแกน : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.   

อุบล ตันสม, สมภพ  เภาทอง, ปยศิริ สุนทรนนท สินไชย, และนิสาพร มูหะมัด. (2562). ฤทธิ์การ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยจากใบดาหลา.  ใน ประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2562  
(หนา 760-768). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.    

มะซูรี เจะเด็ง และอุบล ตันสม. (2561) การผลิตแกสชีวภาพจากการหมักรวมระหวางมูลกระบือกับ
ชานออยและมูลแพะกับชานออย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั ้งที ่ 3 ประจำป 2561 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2561 
(หนา 35-43). ยะลา :มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.  

อุบล ตันสม, สมภพ  เภาทอง, ปยศิร ิสุนทรนนท, และนิสาพร มูหะมัด. (2560). การผลิตแกสชีวภาพ
จากการหมักมูลสัตวรวมกับกากออย.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๖ วันที่ 
18 ตุลาคม 2560 (หนา 1901-1914). ปตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.    

นิสาพร  มูหะมัด, อุบล ตันสม, ปยศิริ สุนทรนนท, สมภพ  เภาทอง, และสตารียะ มะลี. (2560). 
กำจัดสีเมทิลีนบลูโดยการใชเอนไซมจากเปลือกกลวยหิน.  ใน การประชุมวิชาการ
ระด ับชาติ  คร ั ้ งท ี ่  ๖  ว ันท ี ่  18 ต ุลาคม 2560 (หน า  1958-1971).  ป ตตานี : 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.    

 อุบล ตันสม และสมภพ  เภาทอง.  (2559). ฤทธิ์ยับย้ังแบคทีเรียของสารสกัดจากเมล็ด  คำแสด. ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั ้งที่ 5 ประจำป 2559 วันที่ 24-26 
เมษายน 2559 (หนา 554-560). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด  
6.4 (ไมมี) 

 6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
 6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 

 

6.5 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด (ไมมี) 
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7. ประสบการณสอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 19 ป 

ชื่อวชิา ชีวเคมี 1 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวชิา ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) นก. 

ชื่อวชิา ชีวเคมี 2 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-0) นก. 
  ชื่อวิชา ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร                               3(3-0-6) นก. 

ชื่อวชิา ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร          1(0-3-0) นก. 
ชื่อวชิา หลักชวีเคมี                                                  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวชิา ชีวเคมี  3(3-0-6) นก. 

  ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) นก. 
  ชื่อวิชา หลักเคม ี                                                    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา ปฏิบัติการหลักเคม ี 1(0-3-0) นก. 

ชื่อวชิา เคมีทั่วไป 1                                                  3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา เคมีอาหาร  3(2-2-5) นก. 

ชื่อวชิา เคมีเครื่องสำอาง  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวชิา เคมี 2       3(3-0-6) นก. 
ชื่อวชิา ปฏิบัติการเคมี 2   1(0-3-0) นก. 
ชื่อวชิา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                      1(2-3-6) นก. 
ชื่อวชิา ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวชิา ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวชิา เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ                                         1(0-2-1) นก. 
ชื่อวชิา เตรียมฝกสหกิจศึกษา                                                   1(0-2-1) นก. 
ชื่อวชิา ฝกประสบการณวิชาชีพ                                                 5(450)  นก.  

7.2 ระดับปริญญาโท  -  ป 
(ไมมี) 

7.3 ระดับปริญญาเอก  -  ป 
(ไมมี) 

 
 

 (ลงชื่อ).........................................................เจาของประวัติ 
                                (ผูชวยศาสตราจารยอุบล ตันสม)  
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยประจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
                                  สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ชื่อ – สกุล นางอาอีเซาะส  เบ็ญหาวัน   
3. ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย  
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วท.ม. เคมีอินทรีย 2552 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วท.บ.เกียรตินิยม

อันดับ 2 
เคมี 2550 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมมี) 
6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วรรณกัษมา ฮารน, อลภา ทองไชย, อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน และสุนีย แวมะ. (2562). การกำจัดโลหะ
หนักมีพิษในน้ำโดยใชผลิตภัณฑธรรมชาติเปนตัวดูดซับ. วารสารวิทยาศาสตรบูรพา. 
24(2): 644-664. 
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6.2.2 บทความวิจ ัยในหนังส ือรวมบทความที ่ม ีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ (ไมมี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน, รุสนี ปูแล และสุนีย แวมะ. (2563). ประสิทธิภาพการดูดซับสารระเหย      

เบนซีนของตัวดูดซับที ่เตรียมจากเปลือกลูกหยี. ใน รายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
ครั้งที่ 5 วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2563 (หนา 1384-1398) นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน, สุนีย แวมะ, ปาซียะห แสแวง และอิมรอน มีชัย. (2562). ปริมาณฟลาโวนอยด
ท้ังหมดเอกลักษณทีแอลซีสมรรถนะสูงและการวิเคราะหทางทีแอลซีสมรรถนะสูงของสารสกัด
หยาบอะซิโตนจากดอกดาหลา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2562 (หนา 
803-812). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.    

เมมุน ซัตตาร. ฟารีดา หะยีเยะ และอาอีเซาะส เบ็ญหาวัน. (2562). การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะ
ของถานกัมมันตจากเปลือกลูกหยี . ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งท่ี 16 วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 
(หนา 2811 – 2818). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน. 

ไมซาตุลอักมาน ทาดะ, อรวรรณ ทิพยมณี และอาอีเซาะส เบ็ญหาวัน. (2560). การรักษาสภาพน้ำ
ยางดวยน้ำขี้เถาและการจับตัวของน้ำยางดวยน้ำมะพราวหมัก. ใน รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 13-14 กุมภาพันธ 2560 (หนา 212-217). นครศรีธรรมราช 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช. 

สุนีย แวมะ, อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน, สารีนา สาและ. (2560). การศึกษาตัวทำละลายตอการสกัดสาร
ในเปลือกลูกหยีที ่มีผลตอการยับยั ้ง Escherichia coli. ใน รายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายความรวมมือมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 6 ประจำป 2561 วันท่ี 18 
ตุลาคม 2560 (หนา 1786-1793). นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. 

อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน, สุนีย แวมะ, พาอีซะ สาและ และอิสละห สาเตาะ. (2560). ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียที่กอใหเกิดกลิ่นกายของสารสมรวมกับสารสกัดสมุนไพรในทองถิ่น. ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายความรวมมือมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 6 ประจำป 
2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หนา 1807-1821). นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร. 
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Fareeda Hayeeye, Memoon Sattar and Aeesoh Benhawan. (2 0 20 ) .  Optimization of 
Preparation Conditions and Characterization for Dialium cochinchinensis Seed 
Activated Carbon. on May 1  Proceedings of the 5 th RSU International 
Research Conference on Science and Technology, Social Science, and 
Humanities 2020 (681-686). Thailand : Rangsit University. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด 
(ไมมี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไมมี) 
7. ประสบการณสอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 8 ป 
 ชื่อวิชาเคมีทั่วไป                                                          3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                                           1 (0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชาปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ 1                            1 (0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1                                         1 (0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชาปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2                                           1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชาสเปกโทรสโกปสำหรับเคมีอินทรยี                              3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาหลักเคมี                                                            3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาเคมีอินทรีย 1                                                      3 (3-0-6) นก.  

 ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต                                   2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชาความปลอดภัยทางเคมี                                           3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาเคมีสะอาด                                                         2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชาเคมีวิเคราะห 2                                                    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2                                       1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ                                     4 (450) นก. 
 ชื่อวิชาวิจัยเฉพาะทาง                                                    2 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาเคมีวิเคราะห 1                                                    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาเคมีเชิงฟสิกส 2                                                   3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2                                      1 (0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชาปฏิบัติการหลักเคมี                                               3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาสารเคมีและความปลอดภัย                                     2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรียสำหรับวิทยาศาสตรเทคโนโลยี       1 (0-3-0) นก. 
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                 และการอาหาร   

 ชื่อวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ                             2 (180) นก. 
 ชื่อวิชาปฏิบัตกิารเคมีอินทรยีสำหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม      1 (0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชาเคมีอินทรีย 2                                                     3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาปฏิบัตกิารเคมีอินทรยี 21 (0-3-0)นก. 
 ชื่อวิชาปฏิบัตกิารเคมวีิเคราะหพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร         1 (0-3-0) นก. 
                 สิ่งแวดลอม     

 ชื่อวิชาเคมีสำหรบันิติวิทยาศาสตร                                      3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชาสหกจิศึกษา                                                        6 (600) นก. 

7.2  ระดับปริญญาโท - ป 
                       ไมมี 
 

(ลงชื่อ)................. ........................................เจาของประวัติ 
                                                (อาจารย อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน)  
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยประจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
  สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ชื่อ – สกุล ดร.อิมรอน มีชัย   
3 ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย  
4.  สังกัด คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปร.ด. เคมี 2559 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภ.ม. เภสัชศาสตร 2553 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.บ.เกียรตินิยม

อันดับ 2 
เคมี 2550 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมมี) 
6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที ่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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อิมรอน มีชัย และอิสมะแอ เจะหลง. (2563). ผลของชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวพรอพอลิสของชันโรง
ตอปริมาณฟลาโวนอยดรวมและฤทธิ ์ตานอนุมูลอิสระ. วารสารเกษตรพระจอมเกลา. 
38(3): 363-369.  

อิมรอน มีชัย และอิสมะแอ เจะหลง. (2561). ปรมิาณฟนอลิกรวมและฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของน้ำผึ้ง
ชันโรงในชวงเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกตางกัน. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร. 
ธัญบุรี. 8(2): 65-72. 
 
6.2.2 บทความวิจัยในหนงัสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
        (ไมมี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

รุสนี ยูโซะ, อัสมะ ฮามะ, อิมรอน มีชัย และอิสมะแอ เจะหลง. (2563). ความแตกตางของสายพันธุผึ้ง
ชันโรงตอคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้ง. ใน รายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
คร ั ้งที ่  5 ว ันที ่ 6-7 กุมภาพันธ 2563 (หนา 1418 – 1421). นครศรีธรรมราช : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,. 

อิมรอน มีชัย, อิสมะแอ เจะหลง, สูไวบะห มีนา, นูรมา สะเตงกูแว, อัสมาทร ดอเลาะ, อาตีกะห แวกือจิ 
และพาดีละห เจะนะ. (2562). ผลของชวงเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกตางกันตอปริมาณฟนอลิ
กรวมและฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดพรอพอลิสของผึ้งชันโรง. ใน รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 4 
วันที่ 7-8 กุมภาพนัธ 2562 (หนา 161-165). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน, สุนีย แวมะ, ปาซียะห แสแวง และอิมรอน มีชัย. (2562). ปริมาณฟลาโวนอยด
ท้ังหมดเอกลักษณทีแอลซีสมรรถนะสูงและการวิเคราะหทางทีแอลซีสมรรถนะสูงของสารสกัด
หยาบอะซิโตนจากดอกดาหลา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2562 (หนา 
803-812). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

สูไวบะห มีนา, ซูไฮดา หะยีอาแว, ยาวารี วิชา, อิมรอน มีชัย และอิสมะแอ เจะหลง. (2561). ปริมาณฟ
นอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบและเปลือกผลมะมวง. ใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เครือขายภาคใต ครั ้งที ่ 3  วันที ่ 11-12 กุมภาพันธ 2561 (หนา 541-544). ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ฮูดา ดีเยาะ, การีสมะห มะแซ, ประยูร ดำรงรักษ และอิมรอน มีชัย. (2560). การตรวจสอบบอแร็กซ
ในผลไมดองและของหวานในเขตเทศบาลนครยะลาดวยยูวี-วิซิเบิลสเปกโทรโพโตมิเตอร. 
ในรายงานสืบเน ื ่องจากการประชุมวิชาการระด ับชาติ เคร ือข ายความร วมมือ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ครั้งที่ 6 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หนา 1807-1821). ยะลา: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
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6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด  
      (ไมมี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไมมี) 
 
7 ประสบการณสอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 3 ป 
ชื่อวิชา เคมีทั่วไป 1 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                                            1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา เคมีทั่วไป 2 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2                                            1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา หลักเคมีอินทรีย                                                    3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย                                       1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา สเปกโทรสโกปสำหรับเคมีอินทรีย                               2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา สารเคมีและความปลอดภัย                                       2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา เคมีวิเคราะหพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ความปลอดภัยทางเคมี                                            3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ                                        5 (450) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีอินทรียสำหรับวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการ

อาหาร   
1 (0-3-0) นก. 

ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีท่ัวไปสำหรับวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการ
อาหาร 

1 (0-3-0) นก. 

ชื่อวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ                                2 (180) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีอินทรียสำหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม        1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา เคมีอินทรีย 2                                                       3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2                                          1 (0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะหอาหารฮาลาล                                       3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา นวัตกรรมเปาแกว                                                  2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษา                                                           6 (600) นก. 
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7.2 ระดับปริญญาโท - ป 
                     ไมม ี

 
(ลงชื่อ).................... .....................................เจาของประวัติ 

                                                (อาจารย ดร. อิมรอน มีชัย)  
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยประจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
  สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ชื่อ – สกุล ดร.ฮาซัน  ดอปอ   
3. ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย  
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปร.ด. เคมี 2558 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.บ. เคมี 2549 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมมี) 
6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที ่ม ีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2. ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Surjani Wonorahardjo, Irma Kartika Kusumaningrum, Dwi Alfini’matin, Pungky Hertanto, 
Shila Avila, Hasan Daupor, Md. Sazzad Hossain, Md. Sazzad Hossain. (2019). 
Production and application of aggregate manganese zeolite greensand using 
post cartridge micron as absorbent Fe and Mn ions. AIP Conference Series: 
Earth and Environmental Science. 276: 012007. 
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Anugrah Ricky Wijaya, Irma Kartika Kusumaningrum, Budiasih, Hasan Daupor, Md. Sazzad 
Hossain, Md. Sazzad Hossain. (2019). Analysis of Fe in Sediment Material using 
a Modified Tessier Technique for Detection of Fe-Anthropogenic and Fe-
Naturals. AIP Conference Series: Materials Science and Engineering. 515: 
012015. 

Anugrah Ricky Wijaya, Oktaviana, Wonorahardjo, Utomo, Muntholib, Daupor, Hasan, Md. 
Sazzad Hossain, Sanjaya. (2019). Optimization of BCR Microwave from Fe 
Assessment in Sediment Material in The Gulf of Prigi. AIP Conference Series: 
Materials Science and Engineering. 515: 012091. 

Anugrah Ricky Wijaya, Farida, Wonorahardjo, Utomo, Hasan Daupor, H.,2 Hossain, 
Kunisue.  (2018). BCR Sequential Leaching for Geochemical Fractions and 
Assessment of Fe, Ni, and Mn in the Coastal Sediments Sendang Biru Port, 
East Java, Indonesia. AIP Conference Proceedings. 1093: 012002. 

Anugrah Ricky Wijaya, Farida, Sakbaniah, Rahmawati, Budiasih, Hasan Daupor, Hossain. 
Kunisue. (2018). Distribution and Assessment of Fe and Mn in the Coastal 
Sediments of Sendang Biru, East Java, Indonesia. AIP Conference 
Proceedings. 1093: 012013. 

Hasan Daupor and Asmat Chenea. (2017). Degradation of Blue and Red Inks by Ag/AgCl 
Photocatalyst under UV Light. AIP Conference Proceedings. 1868:  020009.  

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไมมี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
Hasan Daupor, Pateeroh Kuwae, Anugrah Ricky Wijaya, Isma-ae Chelong. (2018). Effect 

of the sample preparation on the composition of hydroxyapatite derived from 
waste anchovy fish bone. Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2108): 7-9 February 2018 (pp.MN634-MN364) Hat Yai, 
Thailand. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด 
    6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  

6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไมมี) 
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7. ประสบการณสอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 4 ป 

  ชื่อวิชา เคมีทั่วไป 1     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา เคมีทั่วไป 2     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา เคมีอนินทรีย 1      3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1    1(0-3-0) นก. 
  ชื่อวิชา เคมีอนินทรีย 2     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2    1(0-3-0) นก. 
  ชื่อวิชา เคมีของสารประกอบออรแกโนเมทาลิก  3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2    1(0-3-0) นก. 
  ชื่อวิชา การเปาแกวเบื้องตน    2(1-3-2) นก. 
  ชื่อวิชา เคมีกับนิติวิทยาศาสตร    2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา วิจัยเฉพาะทาง     1(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา โครงงานเคมี     1(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา สเปกโตรสโกปสำหรบัเคมีอนินทรีย   3(2-2-5) นก. 
 
    7.2  ระดับปริญญาโท - ป 

                     ไมม ี

 
 

(ลงชื่อ)........................................................เจาของประวัติ 
                                                                 (อาจารย ดร.ฮาซัน  ดอปอ) 
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ประวัติอาจารยประจำหลักสูตร 

                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยประจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ช่ือ – สกุล ดร.สุรเดช  มจัฉาเวช 
3. ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย  
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบันการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปร.ด. เทคโนโลยีพอลิเมอร 2560 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วท.บ. เทคโนโลยียาง 2552 

 
6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
 6.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวชิาการ   
  6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง (ไมมี) 
  6.1.2 ตำรา หนังสือ (ไมมี) 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ  
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไมมี)    
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
    (ไมม)ี 
   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที ่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ (ไมมี) 
 
 6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Suradet Matchawet, Azizon Kaesaman, Pornsuda Bomlai, Charoen Nakason. (2016). 

Electrical, Dielectric, and Dynamic Mechanical Properties of Conductive 
Carbon Black/Epoxidized Natural Rubber Composites. Journal of Composites 
Materials. 50: 2191-2202. 
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Suradet Matchawet, Azizon Kaesaman Norbert Vennemann, Claudi Kumerlӧwe and 
Charoen Nakason. ( 2 0 1 7 ) . Effects of Imidazolium Ionic Liquid on Cure 
Characteristics, Electrical Conductivity and Other Related Properties of 
Epoxidized Natural Rubber Vulcanizates. European Polymer Journal. 87: 344-
359.  

Suradet Matchawet, Azizon Kaesaman†, Norbert Vennemann‡, Claudia Kummerlöwe‡, 
and Charoen Nakason. (2017). Optimization of Electrical Conductivity, 
Dielectric Properties and Stress Relaxation Behavior of Conductive 
Thermoplastic Vulcanizates based on ENR/COPA Blends by Adjusting Mixing 
Method and Ionic Liquid Loading. Industrial & Engineering Chemistry 
Research. 56: 3629-3639. 

Suradet Matchawet, Azizon Kaesaman, Pornsuda Bomlai and Charoen Nakason. (2017). 
Effects of Multi-Walled Carbon Nanotubes and Conductive Carbon Black on 
Electrical, Dielectric and Mechanical Properties of Epoxidized Natural Rubber 
Composites. Polymer Composites. 38: 1031-1042. 

Nabil Hayeemasae, Hanafi Ismail, Suradet Matchawet and Abdulhakim Masa. (2018). 
Kinetic of Thermal Degradation and Thermal Stability of Natural Rubber Filled 
With Titanium Dioxide Nanoparticles. Polymer Composites. 40: 3149-3155. 

 
  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

(ไมมี)  
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
สุรเดช มัจฉาเวช, วีรชัย เกื้อไขย, จารุกิตติ์ เจริญฤทธ์ิ, อุไรวรรณ สุกยัง และสุวัฒน รัตนพันธ. วัสดุ

คอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมวัสดุเหลือใชในสำนักงาน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที ่ 11 – 12 
กรกฎาคม 2562 (หนา 2049-2057). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อุไรวรรณ สุกยัง, ธัญสิริ คงพระบาท, ธัญญาภรณ แกวขาว, จุฑาทิพย อาจชมภู และสุรเดช มัจฉาเวช. 
กาวไมจากยางธรรมชาติพอกไซดผสมยางรีเคลม: อิทธิพลของปริมาณยางรีเคลม. ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันท่ี 
11 – 12 กรกฎาคม 2562 (หนา 2033-2041). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อุไรวรรณ สุกยัง, เอกวิทย เพียรอนุรักษ และสุรเดช มัจฉาเวช. อิทธิพลของปริมาณและขนาดอนุภาค
ยางครัมบตอสมบัติของยางธรรมชาติวัลคาไนซ. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 (หนา 
2042-2048). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
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กรกมล สิทธิพงค, ชุตามาศ รัตนคช และสุรเดช มัจฉาเวช. การแกปญหารอยแตกของยางหูรองเทาแตะ
ในอุตสาหกรรมดวยการเติมสารปองกันการเสื่อมสภาพ. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยรามงคลศรีวิชัย วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ 2563 (หนา 259-269). 
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยรามงคลศรีวิชัย. 

 
 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด     
  6.3.1 ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค 
สุรเดช มัจฉาเวช, อุไรวรรณ สุกยัง และสุวัฒน รัตนพันธ ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หมายเลขคำขอ 

1903002019 เรื่อง สูตรการเตรียมแผนกระดาษหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมเสนใย

กระดาษและกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑดังกลาว  

อุไรวรรณ สุกยัง, จุฑาทิพย อาจชมภู และสุรเดช มัจฉาเวช ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร หมายเลขคำขอ 

1903000118 เรื่องกาวไมจากยางธรรมชาติอิพอกไซดผสมยางรีเคลม 

  6.3.2 ผลงานดานศิลปะ (ไมมี) 
  6.3.3 สารานุกรม (ไมมี) 
  6.3.4 งานแปล (ไมมี) 
 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด (ไมมี)  
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7. ประสบการณการสอน  
 7.1 ระดับปริญญาตรี 3 ป 
 ชื่อวิชา  กาวและการติดประสาน 2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  เทอรโมไดนามิกส  2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  สารเคมีสำหรับยาง 3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  วสัดุศาสตรพื้นฐาน 2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏบิตัิการเทคโนโลยียาง 2 (0-6-2) นก. 
 ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพ 3 (0-9-0) นก. 
 ชื่อวิชา  ยางธรรมชาติ 2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏบิัติการยางธรรมชาติ 1 (0-3-1) นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏบิัติการเทคโนโลยียางแหง 2 (0-6-2) นก. 
 ชื่อวิชา  การออกสูตรยาง 2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอุตสาหกรรม 2 (1-2-3) นก. 
 
 7.2  ระดับปริญญาโท (ไมมี) 
 
8. ประสบการณดานปฏิบตัิการ 
  - บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซกรุป จำกัด (สาขาพังงา) หัวหนาหนวย บำบัดน้ำทิ้ง แผนก
ควบคมุคุณภาพ 
  
 

(ลงชื่อ)...................................................เจาของประวัติ 
                                                         (ดร.สุรเดช  มัจฉาเวช) 

 

 

 
 


