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สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา 
คณะ/ภาควชิา   คณะวิทยาศาสตร   ภาควิชาเคมี 

 
หมวดที่ 1. ขอมูลท่ัวไป 

 
1.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ชื่อปริญญาภาษาไทย      : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

             ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Chemistry) 
อักษรยอภาษาไทย          : วท.บ. (เคม)ี 
อักษรยอภาษาอังกฤษ    : B.Sc. (Chemistry) 

3.  วิชาเอก 
ไมมี  

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1  รูปแบบ 
   เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
  5.2  ภาษาที่ใช 
   ภาษาไทย 
  5.3  การรับเขาศึกษา   
   รับนิสิตไทย หากเปนนิสิตตางชาติที่มีความรูภาษาไทยดีสามารถสมัครเขาศึกษาได 
  5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น   
   เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
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5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   
  ใหปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว  

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุเห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปดสอน ภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2554  
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2553  
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม คร้ังที่ 1/2554 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 จะขอประเมนิเพื่อการเผยแพรหลักสูตรในปการศึกษา 2556 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 1)  นักวิทยาศาสตร นักวิชาการ และนกัวจิัยของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกจิหรือเอกชนที่ทํางาน
ทางดานวิทยาศาสตรและเคมี 

2)  ทํางานเกีย่วกับการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑในโรงงานอุตสาหกรรมและปโตรเคมีตางๆ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมทางดานวัสดุศาสตรและพอลิเมอร  

 3)  ศึกษาตอระดับบณัฑิตศกึษาในสาขาวชิาเคมีและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ 
 4)  ประกอบอาชีพอิสระที่เกีย่วของทางดานวิทยาศาสตรและเคม ี
 5)  อาจารยและบุคลากรในสายงานวิทยาศาสตรและเคมี 
9.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 1.  นางสาวนภา ตั้งเตรียมจิตมัน่   เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Doctor of Philosophy (Chemistry) Monash University, AUS  พ.ศ. 2550 
Master of Science (Chemistry)Brock University, CA พ.ศ. 2540 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย 

 2.  นายเอกรัฐ ศรีสุข    เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 
Doctor of Philosophy (Chemistry) Inha University, Korea พ.ศ. 2547 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) มหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2539 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2534 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย 
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 3.    นางสาวจอมใจ สุกใส    เลขประจําตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 
วิทยาศาสตรดษุฎีบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2549 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2545 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 

      4.    นางศศิธร มั่นเจริญ   เลขประจําตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต(เคมีวิเคราะห) มหาวิทยาลัยมหดิล  พ.ศ. 2552 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมีวิเคราะห) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2543 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2539 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 

      5. นายเอกพงษ สุวัฒนมาลา   เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 
Doctor of Philosophy (Theoretical Chemistry) Universidade do Porto, Portugal 
พ.ศ. 2549 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2539 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง 
 นอกสถานที่ตั้ง ไดแก .............................................. 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจํ่าเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1  สถานการณหรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
ในสถานการณโลกในปจจบุัน มีการแขงขันดานเศรษฐกิจที่สูงและจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  การ

เปล่ียนแปลงของโลกจะสงผลกระทบตอประเทศไทยอยางรวดเร็วและรุนแรง เชน การถดถอยทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในป 2540 และ 2552 นั้นทําใหประเทศไทยปรับแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูซ่ึงเปน
เงื่อนไขสําคัญในการรักษาและเพิ่มพูนความสามารถในการแขงขันในปจจุบันและอนาคต  แตที่ผานมา
ความสามารถในการแขงขนัของประเทศในภาพรวมและในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมเขมแข็ง
เพียงพอ  มหาวิทยาลัยบูรพามีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งจัดเปนพื้นที่ทีม่ีความ
เขมแข็งของภาควิสาหกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบดวยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดใหญที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี นอกจากนี้
ประเทศไทยมกีารสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน เชน เครือขายโอทอป และวสิาหกิจชุมชน ที่เปนอุตสาหกรรม
ขนาดยอมอีกดวย 
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11.2  สถานการณหรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เนื่องจากสังคมไดเปล่ียนเขาสูสังคมอุตสาหกรรมมากขึน้ และมีการอพยพยายถ่ินของประชากร 

รวมทั้งวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมือง ขาวสารที่เขาถึงประชาชนอยางรวดเร็วทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงสงัคมและวัฒนธรรมอยางมาก เชน วัฒนธรรมการบริโภคของประชาชน นอกจากนี้มีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมเนื่องจากสังคมที่หนาแนนและของเสียจากอุตสาหกรรม ทําใหคุณภาพชีวิตของประชากรอยู
ในความเสี่ยงมากขึ้น มีความตองการการวิเคราะหตรวจสอบตางๆเพิ่มขึ้น 

 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน 
  12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  จากปรากฏการณการขยายตวัทางอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมสงผลใหความ
ตองการความรูและบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางเคมีมีความจําเปนอยางมาก  เชน 
เทคนิคการวิเคราะหเชิงคณุภาพและเชิงปรมิาณทางเคมีของสารตางๆ  การคนควาวิจยัผลิตภัณฑและวัสดุชนิด
ใหม เปนตน เพื่อลดตนทุนและขั้นตอนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภยัในอาหาร
และเครื่องใช การพัฒนาหลกัสูตรนั้นควรคํานึงการตอบสนองความตองการเหลานี้  เชน ใหชุมชนและ
ภาคเอกชนมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การทําวิจัยทีใ่ชโจทยจากภาคอุตสาหกรรมที่ทําให
บัณฑิตมีทักษะในการแกไขปญหาที่เกิดขึน้จริง เปนตน  
  12.2  ความเกีย่วของกับพันธกิจของสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยบรูพามีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองสังคมภาคตะวันออก  คณะ
วิทยาศาสตรรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จะตอบสนองตอ การผลิตและ
ควบคุมคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐที่เกีย่วของที่ขยายตวัมากขึ้น เพื่อ  รวมทั้งพันธกจิดาน
งานวิจยัที่จะชวยในการพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานเหลานั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาเคมี 
จึงมีหนาที่ผลิตบัณฑิตและงานวิจยัดานเคมีที่ทําใหความเจริญรุดหนาไดอยางตอเนื่อง  และเหมาะสมตอการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
 
13. ความสัมพนัธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่น 

กลุมรายวิชาศกึษาทั่วไปที่นสิิตตองไปเรียนในคณะอื่นๆ ซ่ึงรับผิดชอบรายวิชาดังกลาว 
และกลุมรายวชิาแกนและวิชาเฉพาะดานทีน่ิสิตตองไปเรียนกับภาควิชาอื่นๆในคณะ
วิทยาศาสตร 
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  13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
 กลุมรายวิชาแกนของสาขาวชิานี้ มีนิสิตจากสาขาอื่นๆในคณะวิทยาศาสตรมาเรียน

หลายสาขาวิชา  และบางรายวิชาในหลักสตูรนี้ที่ใหนิสิตตางคณะมาเรยีน ไดแก นิสิตจากคณะ
ศึกษาศาสตรในหลักสูตรการสอนเคมี   

  13.3  การบริหารจัดการ   
1.  ตองมีการประสานงานกับคณะตางๆที่จดัรายวิชา ซ่ึงนิสิตในหลักสูตรนี้ตองไปเรียน  
2.  ตองมีการวางแผนรวมกนัระหวางผูเกี่ยวของ ทั้งในสวนของผูบริหารและอาจารยผูสอน ซ่ึง

อยูตางคณะ  
3.  กําหนดเนือ้หาและกลยทุธการสอน ตลอดจนการวดัและประเมนิผล เพื่อใหนิสิตบรรลุผลการ

เรียนรู 



 - 6 - 

หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   

-ปรัชญา- 
สรางนักวิทยาศาสตรที่มีความรูความสามารถ เพื่อตอบสนองตอแนวนโยบายการพัฒนาประเทศดาน

วิทยาศาสตร สาขาเคมี  สามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมในการประกอบ
อาชีพอยางมีคณุธรรมจริยธรรม 

-ความสําคัญ- 
วิชาเคมีเปนรากฐานที่สําคัญของวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงมีความเจริญ กาวหนา

อยางรวดเรว็ ประกอบกับความตองการของสังคมมีความผันแปรไปตามกระแสโลกาภิวัฒน ภาควิชาเคมีจึงได
ดําเนินการประเมินหลักสูตร เพื่อตรวจสอบคุณคาและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร และนําผลการประเมิน
หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงดานวิทยา ศาสตรและเทคโนโลย ี
ตลอดจนวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาของภาควิชาใหสอดคลองกับแนวทางความตองการบุคลากรของประเทศ  

-เหตุผลในการปรับปรงุหลักสูตร- 
1.   หลักสูตรเดิมเปนหลักสตูรป พ.ศ. 2549 
2.   เพื่อปรับโครงสรางของหมวดวิชาศกึษาทั่วไปใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.  2553  
      ของมหาวทิยาลัย 
3.  เพื่อปรับเนื้อหาของรายวชิาในหมวดวชิาแกน วิชาเฉพาะดาน และวิชาเอกใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมทั้งใหมีความทันสมัยตรงตามความ
ตองการของสังคม 

-วัตถุประสงคของหลักสูตร- 
1.  เพื่อใหบณัฑิตมีความรอบรูดานวิทยาศาสตร สามารถวิเคราะหและแกปญหาดวยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร และมีศักยภาพในการคนควาทางวิชาการ 
2.  เพื่อใหบณัฑิตมีความคิดริเร่ิมสรางสรร มีทักษะในการสื่อสาร การจัดการ สามารถทํางานเปนกลุม มี

คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 
3.  เพื่อใหบณัฑิตมีความรูลึกซึ้งในศาสตรทางเคมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตความรู

ทางเคมีรวมกบัความรูในศาสตรอ่ืนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคม และ/หรือมีทักษะกระบวนการวิจยัเพือ่ศึกษาตอในระดับสูงได 
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2 .แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพฒันา กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
แผนการสงเสริม
การเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการสงเสริม
ผูเรียนเปนศนูยกลางในการเรียนรู 

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารยที่
ปรึกษาและกิจกรรม 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2. ความพึงพอใจของนิสิตตอระบบอาจารย
ปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
คณะ 

3. ความพึงพอใจของนิสิตตอระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูดวย
ตนเอง 

แผนการพัฒนา
ทักษะการสอนและ
การประเมินผลของ
อาจารยตามผลการ
เรียนรูทั้ง 5 ดาน 

1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยที่
เนนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรม 
ดานความรูทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
การสอนและการประเมินผลตามผลการ
เรียนรูทั้ง 5 ดาน 

2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทักษะ
การสอนของอาจารยที่มุงผลการเรียนรู
ทั้ง 5 ดาน 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสตูร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

มีการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน เฉพาะรายวิชาแกน ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 
 จัดการเรียนการสอนในวนัและเวลาราชการ ในกรณีทีใ่ชวิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก 

อาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการ   
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  ดังนี ้
1.  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในโปรแกรมที่เนนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
2.  สําเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญา หรือเทียบเทา ในโปรแกรมที่เนนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
3.  สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาในโปรแกรมที่เนนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

             4.  เปนผูมีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
5. ไมเปนโรคตาบอดสี ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซ่ึงเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคที่
จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

2.3 ปญหาของนิสติแรกเขา  
1.  นิสิตมีพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมเพียงพอ  
2.  ระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศกึษามีความแตกตางกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทําใหนิสิตมีปญหาในการปรับตัวในการเรียน 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ2.3 
1.  จัดใหมีการสอนเสริมกอนเปดภาคการศึกษา  เพื่อปรบัพื้นฐานความรูในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมี “โครงการเรียนพเิศษปรับพื้นฐานกอนเรียนป1 
สําหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร”  ประจําปการศึกษา 

2.  แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ เพือ่ใหคําแนะนําแกนิสิตอยางใกลชิดทั้งดานการเรียน
และการปรับตวักับสิ่งแวดลอมใหม 

2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5  ป   

ปการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 
จํานวนรับเขา (ป 1) 80 80 80 80 80 

นิสิตชั้นปที่ 2  80 80 80 80 
นิสิตชั้นปที่ 3   80 80 80 
นิสิตชั้นปที่ 4    80 80 

รวม     320 
จํานวนนิสิตทีค่าดวาจะสําเรจ็การศึกษา     80 

  
 2.6  งบประมาณตามแผน 

     หนวย : พันบาท 
หมวดรายจาย 2554 2555 2556 2557 2558 

1. งบบุคลากร 1,438 1,510 1,585 1,665 1,748 
2. งบดําเนินการ 1,632 2,176 3,264 6,528 6,528 
3. งบลงทุน 200 200 300 300 350 
4. งบเงินอุดหนุน 850 850 900 900 900 

รวม 4,120 4,736 6,050 9,393 9,577 
 
2.7 ระบบการศึกษา  

       แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผานสื่อส่ิงพิมพเปนหลัก 
    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (e-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
    อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................   
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2.8  การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวทิยาลัย 
2.8.1  นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน หรือศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเขาศึกษาใน    

    หลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหนวยกติได ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบรูพา 
2.8.2  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอ่ืนแลวโอนหนวยกิตได ทั้งนี ้

    เปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา  
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้   
  3.1.1  จํานวนหนวยกิต        รวมตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา  129      หนวยกิต  
  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
  1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                      30       หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนษุยศาสตร 3 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 4 หนวยกิต 
- วิชาคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเลือก  5 หนวยกิต 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ                    93   หนวยกิต 
- วิชาแกน 27 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะดาน 7 หนวยกิต 
- วิชาเอกบังคับ 49 หนวยกิต 
- วิชาเอกเลือก 10 หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

 3.1.3 รายวิชา  
  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30 หนวยกิต 
           1.1 กลุมวิชาภาษา          จํานวน    12    หนวยกิต 
 1.1.1  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ       จํานวน      9    หนวยกิต 
 -  ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน    เลือกเรียน  6  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
  ใหเรียน 2 รายวิชาตามความรูความสามารถในภาษาอังกฤษ จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
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  จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 
222101 ภาษาอังกฤษ 1 

English I 
3 (3-0-6) 

222102 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3 (3-0-6) 

222103 ภาษาอังกฤษ 3 
English III 

3 (3-0-6) 

  
 -  ภาษาอังกฤษวิชาชีพ  จํานวน      3    หนวยกิต 

300201 ภาษาอังกฤษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
English for Sciences and Technologies 

3 (3-0-6) 

   
 1.1.2  กลุมวิชาภาษาอื่นๆ เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้     

222207 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 
English Listening and Speaking for Careers 

3 (3-0-6) 

222208 การอานภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 
English Reading for Careers 

3 (3-0-6) 

222209 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 
English Writing for Careers 

3 (3-0-6) 

222271 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 
English for Job Application 

3 (3-0-6) 

222272 ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
English for Standardized Tests 

3 (3-0-6) 

222273 ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษ 
English Grammar and Structure 

3 (3-0-6) 

228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language Skills for Communication 

3 (3-0-6) 

228202 การเขียนบทความวิชาการและงานวจิัย 
Academic Article and Research Writing 

   3 (3-0-6) 

233193 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1  
Khmer for Communication I 

3 (3-0-6) 
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233195   ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1 

Vietnamese for Communication I 

3 (3-0-6) 

233197 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 
Indonesian for Communication    

3 (3-0-6) 

235101 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 
Chinese for Communication I 

3 (3-0-6) 

 
      1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต 

265109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ 
Integrated Humanities 

3 (3-0-6) 

  
     1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต 

671101 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ 
Integrated Social Sciences 

3 (3-0-6) 

  
     1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต   

302101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 
Mathematics in Everyday Life 

2 (2-0-4) 

309103 วิทยาศาสตรทางทะเล 
Marine Science 

2 (2-0-4) 

   
    1.5 วิชาคอมพิวเตอร จํานวน 3 หนวยกิต 

885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติประจําวนั 
Information Technology in Daily Life 

3 (2-2-5) 

       
 1.6 กลุมวิชาเลือก  เลือกเรียน 5 หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี ้
  1.6.1 กลุมสรางเสริมสุขภาพ   
 1.6.1.1 กลุมสรางเสริมสุขภาพ (กลุมที่ 1) บังคับใหเรียน 1 รายวิชา  
          จํานวน  1 หนวยกิต จาก  25  รายวิชาตอไปนี้ 
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850101 การฝกดวยเครือ่งน้ําหนกัเพื่อสุขภาพ 
Weight Training for Health 

1 (0-2-1) 

850102 การเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 
Walking and Jogging for Health 

1 (0-2-1) 

850103 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 
Football for Health 

1 (0-2-1) 

850104 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ  
Basketball for Health 

1 (0-2-1) 

850105 วอลเลยบอลเพื่อสุขภาพ   
Volleyball for Health 

1 (0-2-1) 

850106 วายน้ําเพื่อสุขภาพ  
Swimming for Health 

1 (0-2-1) 

850107 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ  
Futsal for Health 

1 (0-2-1) 

850108 แฮนดบอลเพือ่สุขภาพ   
Handball for Health 

1 (0-2-1) 

850109 แบดมินตนัเพือ่สุขภาพ    
Badminton for Health 

1 (0-2-1) 

850110 เทนนิสเพื่อสุขภาพ  
Tennis for Health 

1 (0-2-1) 

850111 ซอฟทเทนนิสเพื่อสุขภาพ   
Soft Tennis for Health 

1 (0-2-1) 

850112 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ   
Table Tennis  for Health 

1 (0-2-1) 

850113 มวยไทยเพื่อสุขภาพ   
Muay Thai for Health 

1 (0-2-1) 

850114 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ   
Krabi Krabong for Health 

1 (0-2-1) 

850115 ตะกรอเพื่อสุขภาพ   
Takraw for Health 

1 (0-2-1) 

850116 ศิลปะสูปองกันตัวเพื่อสุขภาพ   
Martial Art for Health 

1 (0-2-1) 
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850117 เทควันโดเพื่อสุขภาพ   
Taekwando for Health 

1 (0-2-1) 

850118 โบวล่ิงเพื่อสุขภาพ  
Bowling for Health 

1 (0-2-1) 

850119 เปตองเพื่อสุขภาพ  
Petangue for Health 

1 (0-2-1) 

850120 ลีลาศเพื่อสุขภาพ   
Social Dance for Health 

1 (0-2-1) 

850121 แอโรบิกดานซเพื่อสุขภาพ   
Aerobic Dance for Health 

1 (0-2-1) 

850122 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ   
Rhythmic Activities for Health 

1 (0-2-1) 

850123 โยคะเพื่อสุขภาพ   
 Yoga for Health 

1 (0-2-1) 

850124 วูดบอลเพื่อสุขภาพ    
Woodball for Health 

1 (0-2-1) 

850125 แชรบอลเพื่อสุขภาพ    
 Chairball  for  Health 

1 (0-2-1) 

  
 1.6.1.2 กลุมสรางเสริมสุขภาพ (กลุมที่ 2) ใหเลือกเรียน 2 รายวิชา จํานวน 4 หนวยกติ 
                                    จากรายวิชาดังตอไปนี้ 

107106 การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชพีเบือ้งตน  
First Aid and Basic Life Support 

2 (1-2-3) 

441110 พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสรางเสริมสมรรถภาพ  
Physical Education and  Recreation for Fitness 
Promotion 

2 (1-2-3) 

731101 ทักษะชวีิตและสุขภาพวัยรุน 
Life Skills  and  Adolescent  Health 

2 (2-0-4) 

 
 1.6.2 กลุมการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต 

107108 ศิลปะการทํางานอยางเปนสขุ   
Art of Work for Happiness 

2 (2-0-4) 
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241102 การเสริมสรางบุคลิกภาพและพัฒนาตน  
Personality and Self  Development 

2 (2-0-4) 

311191 รูรอบเรื่องอาหาร    
Food Scholar 

2 (2-0-4) 

414202 อารมณและการจัดการความเครียด   
Emotion and Stress Management 

2 (2-0-4) 

  
 1.6.3 กลุมปรัชญา ศาสนา และหนาที่พลเมือง   

257102    เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4) 

402403   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
Sufficiency  Economy  and  Social  Development  

2 (2-0-4) 

  
 1.6.4 กลุมตรรกะและการพัฒนาความคิด   

402405  การคิดสรางสรรคเพื่อสังคม   
Creative  Thinking  for  Society 

2 (2-0-4) 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                93        หนวยกิต 

2.1 วิชาแกน จํานวน 27 หนวยกิต 
302111 แคลคูลัส 1 

Calculus I 
3 (3-0-6) 

302112 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

3 (3-0-6) 

303101 เคมี 1  
Chemistry I 

3(3-0-6) 

303102 เคมี 2 
Chemistry II 

3 (3-0-6) 

303103 ปฏิบัติการเคมี  
Chemistry Laboratory  

1 (0-3-1) 

306100 ชีววิทยาทั่วไป 1 
General Biology I 

3 (3-0-6) 
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306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1 
General Biology Laboratory I 

1  (0-3-1) 

308100 ฟสิกส 1  
Physics I 

3 (3-0-6) 

308101 ฟสิกส 2  
Physics II 

3 (3-0-6) 

308102 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน 1 
Introductory Physics Laboratory I 

1  (0-3-1) 

312201 สถิติเบื้องตนสําหรับวิทยาศาสตร 
Elementary Statistics for Science 

3 (3-0-6) 

    
2.2 วิชาเฉพาะดาน  จํานวน 7 หนวยกิต 

302218 คณิตศาสตรสําหรับเคมี 
Mathematics for Chemists 

3 (3-0-6) 

316201 ชีวเคมีทั่วไป 
General Biochemistry 

3 (3-0-6) 

316221 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 
General Biochemistry Laboratory 

1  (0-3-1) 

   
2.3 วิชาเอกบังคบั จํานวน 49 หนวยกิต 

303222 เคมีอินทรีย 1 
Organic Chemistry I 

3 (3-0-6) 

303223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 
Organic Chemistry Laboratory I 

1  (0-3-1) 

303224 เคมีอินทรีย 2 
Organic Chemistry II 

3 (3-0-6) 

303225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 
Organic Chemistry Laboratory II 

1  (0-3-1) 

303233 เคมีฟสิกัล 1 
Physical Chemistry I 

3 (3-0-6) 

303240 ปฏิบัติการคุณภาพวเิคราะหเคมีอนินทรีย 
Qualitative Inorganic Analysis Laboratory 

1  (0-3-1) 
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303241 เคมีอนินทรีย 1 
Inorganic Chemistry I 

3 (3-0-6) 

303242 เคมีอนินทรีย 2 
Inorganic Chemistry II 

3 (3-0-6) 

303252 เคมีวิเคราะห  
Analytical Chemistry  

3 (3-0-6) 

303253 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  
Analytical Chemistry Laboratory  

2 (0-6-2) 

303321 สเปคโตรสโคปของสารอินทรีย 
Spectroscopy of Organic Compounds 

3 (3-0-6) 

303322 เคมีอินทรีย 3  
Organic Chemistry III  

3 (3-0-6) 

303330 เคมีฟสิกัล 2 
Physical Chemistry II 

3 (3-0-6) 

303331 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1 
Physical Chemistry Laboratory I 

1  (0-3-1) 

303332 เคมีฟสิกัล 3 
Physical Chemistry III 

3 (3-0-6) 

303333 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2 
Physical Chemistry Laboratory II 

1  (0-3-1) 

303340 ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี 1 
Inorganic Chemistry Laboratory I 

1  (0-3-1) 

303341 เคมีอนินทรีย 3 
Inorganic Chemistry III 

3 (3-0-6) 

303351 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 
Instrumental Analysis 

3 (3-0-6) 

303352 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 
Instrumental Analytical Chemistry Laboratory 

2 (0-6-2) 

303491 สัมมนาเคมี 
Chemistry Seminar 

1 (0-2-1) 

303492 โครงงานเคมี 
Chemistry Projects 

2 (0-4-2) 



 - 18 - 

    
2.4 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 10 หนวยกิต โดยใหมีรายวิชาในกลุม 
สหวิทยาการ (Multidisciplinary) อยางนอย 4 หนวยกิต (ใน 4 หนวยกิตนี้ใหม ี
รายวิชาที่มีปฏิบัติการ 1 หนวยกิตรวมอยูดวยอยางนอย 1 รายวิชา)  

 -กลุมสหวิทยาการ เลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต  
311393      การบริหารคุณภาพ 

Quality Management 
2 (2-0-4) 

303371 คอมพิวเตอรสําหรับเคมี  
Computer for Chemistry 

2 (1-2-3) 

303372 เคมีปลอดภัย 
Chemical Safety 

2 (2-0-4) 

303373 เอกสารทางเคมีและระเบยีบวิธีวิจยั 
Chemical Literature and Research Methods 

2 (1-2-3) 

303436 วิทยาศาสตรนาโน และนาโนเทคโนโลย ี
Nanoscience and Nanotechnology 

2 (2-0-4) 

303441 เคมีชีวอนินทรีย 
Bioinorganic Chemistry 

2 (2-0-4) 

303455 การจัดการหองปฏิบัติการวิเคราะห 
Managing the Analytical Laboratory  

2(2-0-4) 

303338 เคมีคอมพิวเตอรพื้นฐาน       
Basic Computational Chemistry 

3 (2-2-5) 

303474 เคมีพอลิเมอร 
Polymer Chemistry 

2 (2-0-4) 

303475 เคมีส่ิงแวดลอม 
Environmental Chemistry 

2 (2-0-4) 

303478 เทคโนโลยีพอลิเมอร 
Polymer Technology 

2 (2-0-4) 

 - กลุมที่ไมใชสหวิทยาการ  
303353 การแยกเชิงเคมี 

Chemical Separations 
2 (2-0-4) 

303421 ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 
Natural Products 

2 (2-0-4) 
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302422 เคมีอินทรียสังเคราะห 
Organic Synthesis 

2 (2-0-4) 

303429 หัวขอเลือกสรรทางเคมีอินทรีย 
Selected Topics in Organic Chemistry 

2 (2-0-4) 

303431 สเปกโทรสโกปเชิงโมเลกุล  
Molecular Spectroscopy  

2 (2-0-4) 

303432 เคมีพื้นผิว   
Surface Chemistry 

2 (2-0-4) 

303433 เคมีคอลลอยดพื้นฐาน      
Basic Colloid Chemistry 

2 (2-0-4) 

303434 เคมีควอนตัม 
Quantum Chemistry 

2 (2-0-4) 

303435 เคมีคํานวณ  
Computational Chemistry 

3 (2-2-5) 

303438 การจําลองโมเลกุล         
Molecular Modeling  

3 (2-2-5) 

303439 หัวขอเลือกสรรทางเคมีฟสิกัล 
Selected Topics in Physical Chemistry 

2 (2-0-4) 

303440 เคมีเกี่ยวกับสารออรกาโนเมตัลลิก 
Organometallic Chemistry 

2 (2-0-4) 

303442 เคมีนิวเคลียร 
Nuclear Chemistry 

2 (2-0-4) 

303443 เคมีซุปราโมเลกุล 
Supramolecular Chemsitry 

2 (2-0-4) 

303449 หัวขอเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย 
Selected Topics in Inorganic Chemistry 

2 (2-0-4) 

303451 การวิเคราะหทางเคมีโดยไมโครชิฟ 
Chemical Analysis on Microchip 

2 (2-0-4) 

303452 โครมาโทกราฟของการแยกเชิงไฟฟา 
Electroseparation Chromatography 

2 (2-0-4) 

303453 ระบบอัตโนมตัิทางเคมีวิเคราะห 
Automation in Analytical Chemistry 

2 (2-0-4) 
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303454 วิธีการตกเคลอืบและการวเิคราะหฟลมบาง 
Deposition Methods and Thin Film Analysis 

2 (2-0-4) 

303459 หัวขอเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห 
Selected Topics in Analytical Chemistry 

2 (2-0-4) 

303473 พลาสติกสําหรับงานบรรจุภณัฑ  
Plastic Packaging 

2 (2-0-4) 

303476 เคมียา 
Medicinal Chemistry 

2 (2-0-4) 

303477 เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม 
Chemistry of Health & Beauty Products 

2 (2-0-4) 

303479 เทคโนโลยียาง 
Rubber Technology 

2 (2-0-4) 

303481 เคมีอุตสาหกรรม 
Industrial Chemistry 

2 (2-0-4) 

303482 หัวขอพิเศษทางเคมีอุตสาหกรรม 
Selected Topics in Industrial Chemistry 

2 (2-0-4) 

303483 ปโตรเลียมและปโตรเคมี 
Petroleum and Petrochemistry 

2 (2-0-4) 

 
3) วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรยีนวชิาใดๆ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 
หรือเลือกเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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ความหมายของรหัสวิชา 
  เลขรหัส  303   หมายถึง  สาขาวิชาเคมี 
 เลขรหัสตัวที่    4  หมายถึง   ชั้นปที่เปดสอน 
 เลขรหัสตัวที่                    5  หมายถึง  กลุมวิชา ดังตอไปนี ้
  เลข 0 และ 1  หมายถึง    กลุมวิชา พื้นฐาน  
  เลข 2  หมายถึง   กลุมวิชา เคมีอินทรีย 
  เลข 3  หมายถึง    กลุมวิชา เคมฟีสิกัล 
  เลข 4  หมายถึง   กลุมวิชา เคมีอนินทรีย 
  เลข 5  หมายถึง   กลุมวิชา เคมีวเิคราะห 
  เลข 7 และ 8 หมายถึง   กลุมวิชา เคมปีระยุกต 
  เลข 9  หมายถึง  วิชาสัมมนาและโครงงาน 
 เลขรหัสตัวที่             6        หมายถึง ลําดับของรายวิชาในกลุมวิชาของเลข         
                  รหัสตัวที่ 5 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
  แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในแตละภาคเรียนของ
ปการศึกษาเปนดังนี ้
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาตน 
  หนวยกิต 

22210x ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2) 3 (3-0-6) 
265109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 
302111 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
303101 เคมี 1 3 (3-0-6) 
308100 ฟสิกส 1 3 (3-0-6) 
306100 ชีววิทยาทั่วไป 1 3 (3-0-6) 
306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1 1 (0-3-1) 
8501xx ศึกษาทัว่ไป กลุมสรางเสริมสุขภาพ 1 (0-2-1) 
 จํานวนหนวยกิตรวม 20 

 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
  หนวยกิต 

22210x ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3) 3 (3-0-6) 
302112 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
303102 เคมี 2         3 (3-0-6) 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1 (0-3-1) 
308101 ฟสิกส 2 3 (3-0-6) 
308102 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน 1 1 (0-3-1) 
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติประจําวนั 3 (2-2-5) 
xxxxxx ศึกษาทัว่ไป กลุมสรางเสริมสุขภาพ 2 (2-0-4) 
 จํานวนหนวยกิตรวม 19 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาตน 
 

  หนวยกิต 

300201 ภาษาอังกฤษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
302218 คณิตศาสตรสําหรับเคมี     3 (3-0-6) 
312201 สถิติเบื้องตนสําหรับวิทยาศาสตร   3 (3-0-6) 
303222 เคมีอินทรีย 1  3 (3-0-6) 
303223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1   1 (0-3-1) 
303241 เคมีอนินทรีย 1  3 (3-0-6) 
303252 เคมีวิเคราะห  3 (3-0-6) 
 จํานวนหนวยกิตรวม 19 

 
 
    ปท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

  หนวยกิต 

302101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 2 (2-0-4) 
xxxxxx ศึกษาทัว่ไป กลุมวิชาภาษาอืน่ๆ 3 (3-0-6) 
xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 2 
303224 เคมีอินทรีย 2    3 (3-0-6) 
303225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2   1 (0-3-1) 
303233 เคมีฟสิกัล 1   3 (3-0-6) 
303240 ปฏิบัติการคุณภาพวเิคราะหเคมีอนินทรีย    1 (0-3-1) 
303242 เคมีอนินทรีย 2    3 (3-0-6) 
303253 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห     2 (0-6-2) 
 จํานวนหนวยกิตรวม 20 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาตน 

  หนวยกิต 

309103 วิทยาศาสตรทางทะเล 2 (2-0-4) 
316201 ชีวเคมีทั่วไป   3 (3-0-6) 
316221 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป   1 (0-3-1) 
303321 สเปคโตรสโคปของสารอินทรีย   3 (3-0-6) 
303330 เคมีฟสิกัล 2  3 (3-0-6) 
303331 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1   1 (0-3-1) 
303341 เคมีอนินทรีย 3 3 (3-0-6) 
303340 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1  1 (0-3-1) 
303351 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ    3 (3-0-6) 
 จํานวนหนวยกิตรวม 20 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 

  หนวยกิต 

303322 เคมีอินทรีย 3    3 (3-0-6) 
303332 เคมีฟสิกัล 3   3 (3-0-6) 
303333 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2  1 (0-3-1) 
303352 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเชิงเครื่องมือ  2 (0-6-2) 
xxxxxx วิชาเอกเลือก 2 
xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 4 
 จํานวนหนวยกิตรวม 15 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาตน 

  หนวยกิต 
671101   สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 

303491 สัมมนาเคมี  1 (0-2-1) 
xxxxxx ศึกษาทัว่ไป กลุมวิชาเลือก 2 
xxxxxx วิชาเอกเลือก 6 
 จํานวนหนวยกิตรวม 12 

 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย 

  หนวยกิต 
303492 โครงงานเคมี   2 (0-4-2) 
xxxxxx วิชาเอกเลือก 2 
 จํานวนหนวยกิตรวม 4 

 
 
 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
                          (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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         3.2 ชื่อ ตําแหนงและคณุวุฒิของอาจารย               
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 1.  นางสาวนภา ตั้งเตรียมจิตมัน่   เลขประจําตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Doctor of Philosophy (Chemistry) Monash University, AUS  พ.ศ. 2550 
Master of Science (Chemistry)Brock University, CA พ.ศ. 2540 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-0) 
303351 การวเิคราะหเชิงเครื่องมือ 1 2(2-0-4) 
303353 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 2(0-6-0) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
303351 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 3(3-0-6) 
303352 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 2(0-6-2) 
303455 การจัดการหองปฏิบัติการวิเคราะห 2(2-0-4) 
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2.  นายเอกรัฐ ศรีสุข    เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 
Doctor of Philosophy (Chemistry) Inha University, Korea พ.ศ. 2547 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) มหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2539 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2534 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303222 เคมีอินทรีย 1 3(3-0-6) 
303471 เอกสารทางเคมี และระเบยีบวิธีวิจยั   2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
303373 เอกสารทางเคมีและระเบยีบวิธีวิจยั 2(1-2-3) 
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3. นางสาวจอมใจ สุกใส  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 
วิทยาศาสตรดษุฎีบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2549 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2545 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303103 เคมี 2   3(3-0-6) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-0) 
303240 ปฏิบัติการคุณภาพวเิคราะหเคมีอนินทรีย 1(0-3-0) 
303241 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 
303242 เคมีอนินทรีย 2  2(2-0-4) 
303341 เคมีอนินทรีย 3    2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 เคมี 2 3(3-0-6) 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
303240 ปฏิบัติการคุณภาพวเิคราะหเคมีอนินทรีย 1(0-3-1) 
303241 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 
303242 เคมีอนินทรีย 2 3(3-0-6) 
303340 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 1(0-3-1) 
303341 เคมีอนินทรีย 3 3(3-0-6) 
303440 เคมีเกี่ยวกับสารออรกาโนเมตัลลิก 2(2-0-4) 
303449 หัวขอเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย 2(2-0-4) 
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 4. นางศศิธร มั่นเจริญ  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต(เคมีวิเคราะห) มหาวิทยาลัยมหดิล  พ.ศ. 2552 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมีวิเคราะห) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2543 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2539 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303103 เคมี 2  3(3-0-6) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303252 เคมีวิเคราะห  3(3-0-6) 
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5. นายเอกพงษ สุวัฒนมาลา  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 
Doctor of Philosophy (Theoretical Chemistry) Universidade do Porto, Portugal 
พ.ศ. 2549 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2539 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303101  เคมี 1 3(3-0-6) 
303104  ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) 
303233  ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1     1(0-3-0) 
303331 เคมีฟสิกัล 2   3(3-0-6) 
303332  ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2 1(0-3-0) 
303333  เคมีฟสิกัล 3 3(3-0-6) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303101  เคมี 1 3(3-0-6) 
303103  ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
303233  เคมีฟสิกัล 1 3(3-0-6) 
303330  เคมีฟสิกัล 2 3(3-0-6) 
303331  ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1 1 (0-3-1) 
303332 เคมีฟสิกัล 3 3(3-0-6) 
303333  ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2 1 (0-3-1) 
303431  สเปกโทรสโกปเชิงโมเลกุล 2(2-0-4) 
303434  เคมีควอนตัม 2(2-0-4) 
303435  เคมีคํานวณ  3(2-2-5) 
303373 เอกสารทางเคมีและระเบยีบวิธีวิจยั 2(1-2-3) 
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3.2.2  อาจารยประจํา 
 1. นางสาวรุงนภา  แซเอ็ง  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

D.Agr.Sc.(Organic Chemistry) Nagoya University, Japan  พศ. 2542 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) มหาวิทยาลยัมหิดล พศ. 2538 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหดิล พศ. 2532 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303222 เคมีอินทรีย 1 3(3-0-6) 
303223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1(0-3-0) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303222 เคมีอินทรีย 1 3(3-0-6) 
303223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1 (0-3-1) 
303225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 1 (0-3-1) 
303423 เคมีอินทรียสังเคราะห 2(2-0-4) 

 
 2. นายสมศักดิ ์ ศิริไชย                        เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D. (Analytical Chemistry) Imperial College University of London,U.K. พศ. 2544 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2538 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2535 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มอียูแลว  
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303103 เคมี 2 3(3-0-6) 
303252 เคมีวิเคราะห 1      3(3-0-6) 
303253 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1     2(0-6-0) 
303353 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเชิงเครื่องมือ   2(0-6-0) 

ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 เคมี 2 3(3-0-6) 
303252 เคมีวิเคราะห  3(3-0-6) 
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303253 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  2(0-6-2) 
303353 การแยกเชิงเคมี 2(2-0-4) 

 
 3. นางสาวสุชญา ผองใส                        เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry) University of Bristol, U.K. พ.ศ. 2544 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2537 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303101  เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303104  ปฏิบตัิการเคมี 2  1(0-3-0) 
303232 เคมีฟสิกัล 1     3(3-0-6) 
303233 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1 1(0-3-0) 
303333 เคมีฟสิกัล 3      3(3-0-6) 
303391 คอมพิวเตอรสําหรับเคมี  2(1-2-3) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303101  เคมี 1 3(3-0-6) 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
303233 เคมีฟสิกัล 1 3(3-0-6) 
303330 เคมีฟสิกัล 2 3(3-0-6) 
303331 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1 1(0-3-1) 
303332 เคมีฟสิกัล 3 3(3-0-6) 
303333 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2 1 (0-3-1) 
303338 เคมีคอมพิวเตอรพื้นฐาน 3(2-2-5) 
303438 การจําลองโมเลกุล 3(2-2-5) 
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 4. นางอภิญญา   นวคุณ   เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

D.Sc. (Earth and Planetary Sciences) Tokyo Institute of Technology, Japan  
พ.ศ. 2548 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303103 เคมี 2 3(3-0-6) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-0) 
303352 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 2 2(2-0-4) 
303353 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 2(0-6-2) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303102 เคมี 2 3(3-0-6) 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
303352 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 2(0-6-2) 
303353 การแยกเชิงเคมี 2(2-0-4) 

 
 5. นางสาวอุทยัวรรณ ศิริออน เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D. (Chemistry) Inha University, South Korea  พ.ศ. 2551 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) มหาวิทยาลยับูรพา 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303103 เคมี 2 3(3-0-6) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-0) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
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 6. นางสาวประภาพรรณ   เตชะเสาวภาคย เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D.  Organic Chemistry Seton Hall University, USA (2534) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303103 เคมี 2 3(3-0-6) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-0) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 

 
 7. นางสาวชุลีพร  พุฒนวล  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D. (Inorganic Chemistry) University of Delaware, USA (2545) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคม)ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303103 เคมี 2 3(3-0-6) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-0) 
303240 ปฏิบัติการคุณภาพวเิคราะหเคมีอนินทรีย 1(0-3-0) 
303241 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 
303242 เคมีอนินทรีย 2  2(2-0-4) 
303341 เคมีอนินทรีย 3 2(2-0-4) 
303342 เคมีอนินทรีย 4  2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 เคมี 2 3(3-0-6) 
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303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
303240 ปฏิบัติการคุณภาพวเิคราะหเคมีอนินทรีย 1 (0-3-1) 
303241 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 
303242 เคมีอนินทรีย 2 3(3-0-6) 
303340 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 1 (0-3-1) 
303341 เคมีอนินทรีย 3 3(3-0-6) 
303440 เคมีเกี่ยวกับสารออรกาโนเมตัลลิก 2(2-0-4) 
303441 เคมีชีวอนินทรีย 2(2-0-4) 
303442 เคมีนิวเคลียร 2(2-0-4) 
303449 หัวขอเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย 2(2-0-4) 

 
 8. นางสาวจงกลณี จงอรามเรือง  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D Organic chemistry University of Tasmania (2545) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303103 เคมี 2 3(3-0-6) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-0) 
303224 เคมีอินทรีย 2      3(3-0-6) 
303323 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2     2(0-6-0) 
303422 ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ     2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 เคมี 2 3(3-0-6) 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
303224 เคมีอินทรีย 2 3(3-0-6) 
303422 ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 2(2-0-4) 
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 9. นายนวศิษฏ รักษบํารุง  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 
Ph.D. (Analytical Chemistry) Liverpool John Moores University, England. (2546) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303102 เคมี 2 3(3-0-6) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-0) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303252 เคมีวิเคราะห  3 (3-0-6) 
303253 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  2 (0-6-2) 

 
 10. นางสาวศริิรัตน ชาญไววิทย  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management) CRI-AIT-MU 
M.Sc. Chemistry Brock University, CA พ.ศ. 2541 

วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303103 เคมี 2 3(3-0-6) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-0) 
303252 เคมีวิเคราะห 1      3(3-0-6) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303102 เคมี 2 3(3-0-6) 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
303252 เคมีวิเคราะห  3(3-0-6) 
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 11. นายจเร จรัสจรูญพงศ   เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

ปร.ด.  (เคมีอินทรีย)  มหาวทิยาลัยมหดิล  (2549) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303222 เคมีอินทรีย 1  3(3-0-6) 
303223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1(0-3-0) 
303321 สเปคโตรสโคปของสารอินทรยี  3(3-0-6) 
303322 เคมีอินทรีย 3 3(3-0-6) 
303323 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 2(0-6-0) 
303423 เคมีอินทรียสังเคราะห     2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 เคมี 2 3(3-0-6) 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
303222 เคมีอินทรีย 1 3(3-0-6) 
303223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1 (0-3-1) 
303225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 1 (0-3-1) 
303321 สเปคโตรสโคปของสารอินทรีย 3(3-0-6) 
303322 เคมีอินทรีย 3  3(3-0-6) 
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 12. นางสาววรรณภา บุญวานชิ  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมีฟสิกัล) มหาวิทยาลัยมหิดล (2529) 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหดิล  
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303103 เคมี 2 3(3-0-6) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-0) 
303331 เคมีฟสิกัล 2  3(3-0-6) 
303332 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2 1(0-3-0) 
303486 วิทยาศาสตรนาโน และนาโนเทคโนโลย ี   2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 เคมี 2 3(3-0-6) 
303330 เคมีฟสิกัล 2 3(3-0-6) 
303331 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1 1 (0-3-1) 
303332 เคมีฟสิกัล 3 3(3-0-6) 
303333 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2 1(0-3-1) 

 
13. นายขจัดภยั ทิพยผอง  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมีอนินทรีย) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย(2534) 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303103 เคมี 2 3(3-0-6) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-0) 
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303341 เคมีอนินทรีย 3      2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303240 ปฏิบัติการคุณภาพวเิคราะหเคมีอนินทรีย 1 (0-3-1) 
303241 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 
303242 เคมีอนินทรีย 2 3(3-0-6) 
303340 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 1 (0-3-1) 
303341 เคมีอนินทรีย 3 3(3-0-6) 

 
 
 14. นายณฐัวิศษิฏ  ยะสารวรรณ  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry) University of Bristol, U.K.  (2552) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303232 เคมีฟสิกัล 1   3(3-0-6) 
303233 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1 1(0-3-0) 
303333 เคมีฟสิกัล 3      3(3-0-6) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303331 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1 1 (0-3-1) 
303332 เคมีฟสิกัล 3 3(3-0-6) 
303333 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2 1 (0-3-1) 
303432 เคมีพื้นผิว   2(2-0-4) 
303433 เคมีคอลลอยดพื้นฐาน  2(2-0-4) 
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 15. นางสุปราณี  แกวภิรมย  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D. Polymer Science and Technology University of Manchester, UK (2545) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303474 เคมีพอลิเมอร   2(2-0-4) 
303483 ปโตรเลียมและปโตรเคมี     2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303474 เคมีพอลิเมอร 2(2-0-4) 

 
 16. นางสาวอบุลลักษณ  รัตนศักดิ ์    เลขประจําตวัประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D. Chemical Engineering University of Birmingham, UK พ.ศ. 2547 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
พ.ศ. 2542 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม พ.ศ. 2540 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303481 เคมีอุตสาหกรรม      2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303481 เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
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 17. นางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจววิัฒน  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D. (Materials Science and Engineering)The Pennsylvania State University, 
A  พ.ศ. 2550 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (Materials Science) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (Materials Science) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303103 เคมี 2 3(3-0-6) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 

 
 
 18. นายณฐัพงษ ศรีสุข  เลขประจําตวัประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

PhD. (Analytical Chemistry) University of Georgia USA (2547) 
M.S. (Chemistry) The University of Maine, USA 2000 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหดิล 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303102 เคมี 2   3(3-0-6) 
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 19. นางวารี เนือ่งจํานงค  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

ปร.ด. อินทรียเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล (2532) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนงทางวชิาการ รองศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303222 เคมีอินทรีย 1      3(3-0-6) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 เคมี 2 3(3-0-6) 
303222 เคมีอินทรีย 1 3 (3-0-6) 
303225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 1  (0-3-1) 

 
 
 20. นายคฑาวธุ ภาชนะ  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D. (Geochimie Fontamental et appliqué, IPGP) University Denis Diderot Paris 
7, France  พ.ศ. 2547 
D.E.A. (Geochimie Fontamental et appliqué, IPGP) Universite de Paris 7 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2      1(0-3-0) 
303331 เคมีฟสิกัล 2  3(3-0-6) 
303332 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2 1(0-3-0) 
303432 เคมีพื้นผิว      2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
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303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
303331 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1 1 (0-3-1) 
303332 เคมีฟสิกัล 3 3(3-0-6) 
303333 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2 1 (0-3-1) 
303432 เคมีพื้นผิว   2(2-0-4) 

 
 21. นางธนิดา ตระกูลสุจริตโชค เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D. Polymer Science Loughborough University, UK พ.ศ. 2543 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2538 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ. 2535 
ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2      1(0-3-0) 
303474 เคมีพอลิเมอร   2(2-0-4) 
303479 เทคโนโลยียาง      2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303103 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
303474 เคมีพอลิเมอร 2(2-0-4) 
303479 เทคโนโลยียาง 2(2-0-4) 
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 22. นางสาวการะเกด เทศศรี  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x 

Ph.D. Inorganic Chemistry University of Oxford, UK , พ.ศ. 2553 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2543 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538 
ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว  
303101 เคมี 1 3(3-0-6) 
303102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
303103 เคมี 2 3(3-0-6) 
303104 ปฏิบัติการเคมี 2      1(0-3-0) 
ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
303240 ปฏิบัติการคณุภาพวเิคราะหเคมีอนินทรีย 1 (0-3-1) 
303241 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 
303242 เคมีอนินทรีย 2 3(3-0-6) 
303340 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 1 (0-3-1) 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
- บัณฑิตมีความสามารถในการคิด 
สรางสรรค วิเคราะห วจิัย และแกโจทย
ปญหาทางวิทยาศาสตร ทั้งทางดานทฤษฎี
และปฏิบัติการ 

- มีการทําโครงงานเคมี เพื่อเปนการฝกทักษะใน
การคนควา และแกปญหาเชงิบูรณาการดวย
ตนเอง รวมถึงมีการนําไปประยุกตใชไดจรงิใน
วิชาชีพ 

- บัณฑิตมีทกัษะ ความรู ความชํานาญ 
ทางดานเทคนคิและการใชเครื่องมือวิจัยทาง
วิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีการฝกทําปฏิบัติการเคมีเชิงคุณภาพและ
ปริมาณวิเคราะหโดยใชเทคนิคและเครื่องมือที่
ทันสมัย เพื่อใหนิสิตมีการเรยีนรูดวยตนเอง 

- บัณฑิตมีความสามารถพิเศษในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในสวนของงาน
พื้นฐานและการประยุกตใชทาง
วิทยาศาสตรเฉพาะดาน 

- มีการเรียนการสอนและกิจกรรมในหลักสูตร 
เพื่อสงเสริมทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอรสําหรับนักเคม ี
โดยนิสิตมีการปฏิบัติจริงดวยตนเอง 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนเคารพในกฎระเบยีบและ
วัฒนธรรมขององคกร 

2) มีความซื่อสัตย สุจริต 
3) มีวินยั 

2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ในหลักสูตรจดัใหมกีารสงเสริมและแนะนําการปฏิบัติที่ถูกตองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เชน การอางองิผลงานวิชาการใหถูกตองและครบถวน และนําเสนอขอมูลเชิงวิชาการตางๆ ให
ถูกตองตรงไปตรงมา   ตลอดจนเคารพในกฎระเบยีบและวัฒนธรรมขององคกร 

2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 มีการประเมินในวิชาสัมมนา วิชาโครงงานเคมี และวิชาปฏิบัติการ ในเรือ่งการอางอิง
ขอมูลที่ถูกตอง 
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2.2  ความรู 
2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

1)  มีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 
2)  มีความรูความเขาใจในศาสตรอ่ืน และสามารถนํามาบูรณาการกับศาสตรทางวิทยาศาสตร

ได 
3)  เขาใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางถองแท 
4)  มีความใฝรูและติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 

2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะ
ของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ 

2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู   
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียน และปฏิบัติของนิสิต ในวิธีตางๆ ดังนี ้
 1)  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 2)  การทํารายงาน และขอทดสอบยอย 
 3)  การนําเสนองานหนาชัน้เรียน 
 4)  การอภิปราย และสัมมนา  

5)  การทําโครงงานเคม ี
2.3  ทักษะทางปญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

1)  นําความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณตางๆ 
2)  สามารถวิเคราะห เชื่อมโยง และนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 
3)  นํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปแกปญหา 

2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ ที่เนนการคิด  การวิเคราะห  การนําเสนองานคนควา
มอบหมาย  การทําปฏิบัติการ  และความรับผิดชอบ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานัน้ๆ 

2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  การสอบวดัความสามารถในการคิดแกไขปญหาตามลําดับขั้นตอน โดยเปนไปตามลักษณะ
และเนื้อหาสาระของรายวิชา   

 2)  การประเมนิจากการนําเสนอและอภิปรายหนาชัน้เรยีน 
 3)  การใหสัมมนา  
 4)  การสอบปากเปลาโครงงานเคมี 
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2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  
2.4.1  ผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
2)  มีภาวะผูนาํและเคารพสทิธิซ่ึงกันและกัน 
3)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง องคกร และสังคม 

2.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับ
ผูเรียน ฝกใหรวมกันคดิในการแกปญหา และแบงความรบัผิดชอบในการทํางานรวมกัน 
รวมทั้งฝกเปนผูนําในการอภปิรายในแตละหัวขอ และมีระเบียบปฏิบัตขิององคกรรวมกัน 

2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกจิกรรมตางๆที่ทํารวมกัน รวมทั้ง

การปฏิบัติตามระเบียบขององคกรอยางเครงครัด 
2.5  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรูดานทกัษะในการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1)  ใชความรูทางสถิติและคณิตศาสตรในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
2)  ใชภาษาไทยไดอยางถูกตองทั้งภาษาพดูและภาษาเขียน 
3)  ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 
4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบคน และนําเสนอขอมูลไดเปน

อยางด ี
2.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ ที่เนนการใชทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการคิด  ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา 
ตลอดจนเนื้อหาสาระของวชิานั้นๆ 

2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1)  การสอบวดัความสามารถในวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  โดยเปนไปตามลักษณะและเนื้อหาสาระของรายวิชา   
 2)  การประเมนิจากการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
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2.6  ผลการเรียนรูอ่ืนๆ 
    ไมมี 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
                       (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนสิิต 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
เกณฑการใหระดับคะแนนเปนเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (เอกสารแนบหมายเลข 6-9) ดังนี้ 
11.1  ระบบการใหคะแนนเปนแบบมีคาระดับขั้น 
ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาใหกระทําเปนแบบมีคาระดับขัน้ ซ่ึงมีความหมายและมีคา

ระดับขั้นดังนี ้
ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขั้น 
    A   ดีเยีย่ม  4.0 
    B+  ดีมาก  3.5 
    B  ดี  3.0 
    C+  คอนขางดี 2.5 
    C  พอใช  2.0 
    D+  ออน  1.5 
    D  ออนมาก 1.0 
    F  ตก  0 
11.2  ระบบการใหคะแนนเปนแบบไมมีคาระดับขั้น 
ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง ๆ 
ที่ไมมีคาระดบัขั้น แตมีความหมาย ดังนี ้
สัญลักษณ  ความหมาย 
S   ผลการศึกษาผานตามเกณฑ (Satisfactory) 
U   ผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ (Unsatisfactory) 
I  การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
W  งดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
au  การศึกษาโดยไมนับหนวยกติ (audit) 

           หมายเหตุ              S และ U ใหเฉพาะรายวิชา 303491 สัมมนาเคมี 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชาวาสอดคลองกับความรับผิดชอบ
ตอผลการเรียนรูหรือไม 

2.2  การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่ภาควิชา
แตงตั้งกอนประกาศผลระดับขั้นใหนิสิตทราบ 
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2.3  ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
            เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี (เอกสารแนบหมายเลข 6-9)โดยมหีลักเกณฑการใหปริญญา  ดังนี้ 

3.1 ปริญญาบัณฑิต นิสิตผูมสิีทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิต 
ครบตามหลักสูตร และไดคาระดับขั้นเฉลีย่สะสมไมนอยกวา 2.00 

3.2 ปริญญาบัณฑติเกียรตินยิมอันดับสอง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิมอันดับสอง
ตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 4 ป หรือ 5 ป หรือ 6 ป ไดคาระดับขัน้เฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 
ขึ้นไป และไมเคยสอบได D+ D F หรือ U ในรายวิชาใด 

3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิต 
เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง ตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 4 ป หรือ 5 ป หรือ 6 ป ได 
คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้นไป และไมเคยสอบได D+ D F หรือ U ในรายวิชาใด 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะ และใหเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหมีอาจารยพี่เล้ียงเพื่อใหคําแนะนํา
ตางๆแกอาจารยใหม 

1.2 ใหความรูแกอาจารยใหมในดานการบริหารวิชาการของคณะ การประกันคณุภาพการศึกษา 
กฎระเบยีบการศึกษาตางๆ  

1.3 มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน 
พรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยพิเศษ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
           การดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนา ดังนี ้

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1.  มหาวิทยาลัย /คณะ มีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม เกี่ยวกับการสอนทั่วไป และการวัด

และประเมินผล 
2.  อาจารยอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดตองผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

การสอนแบบตางๆ การสรางแบบทดสอบตางๆตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่อิง
พัฒนาการของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน และการผลิตและใชส่ือ
การสอน 

3.  สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอื่นๆ 

1.  สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการ 
2.  สงเสริมใหอาจารยทําวจิัยทั้งการวิจยัในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน     
3.  สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การบริหารหลักสูตร 

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูบริหารหลักสูตร โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับ
ผูบริหารของคณะ  ตดิตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ทุกป ทั้งนี้โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดแูลและคอยใหคําแนะนํา  ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ  
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
รายไดของหลักสูตรไดจากเงินอุดหนนุของรัฐ  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยซ่ึงไดจาก

คาธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต  การบริการวิชาการ และอ่ืนๆ  โดยนํามาจัดสรรตามความจําเปน 
เพื่อใหหลักสูตรสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

หลักสูตร/คณะมีความพรอมทั้งดานอาคารสถานที่ และครุภัณฑ  อยางเพียงพอ   
รวมทั้งมีความพรอมดานหนงัสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดย 
มีสํานักหอสมดุกลางที่มีหนงัสือดานบริหารจัดการ และฐานขอมูลที่จะใหสืบคน 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกบัสํานักหอสมดุกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกีย่วของ เพื่อบริการให
อาจารยและนสิิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยสามารถเสนอรายชื่อ
หนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จาํเปน  ที่จะใชในการเรยีนการสอนตามหลักสูตร นอกจากนี้อาจารย
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวชิาและบางหวัขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสอื เพื่อให
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย 

ในสวนของอปุกรณ ครุภณัฑ และส่ิงกอสราง ตาง ๆ คณะมีการประชุมวางแผนการจดัซื้อ
ครุภัณฑ  และจัดสรางสิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของแตละหลักสูตรอยาง
เหมาะสม  
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

มีการประเมินความเพยีงพอของอุปกรณ  ครุภัณฑ  หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียน 
โดยใหนิสิตและอาจารยผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม 

3. การบริหารคณาจารย 
3.1 การรับอาจารยใหม 

การรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย  โดยภาควิชาเปนผูกาํหนด
คุณวุฒแิละคณุสมบัติที่ตองการ 
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชมุรวมกันในการวางแผนจดัการ

เรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตร เพื่อใหบณัฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวฒุิของสาขา 

3.3 คณาจารยท่ีสอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ  
มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒจิากภายนอกมารวมสอนในหลักสูตร 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงกับภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ  และผาน
การคัดเลือกอยางเหมาะสม 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิาน  
มีการฝกอบรม  การฝกการทาํวิจยัรวมกับอาจารย  

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสติ 
5.1 การใหคําปรึกษาดานวชิาการ และอื่นๆ แกนิสิต  

คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนสิิตที่มีปญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได  โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวชิาการใหแกนสิิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงวาง (office hour) 
เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได 

5.2 การอุทธรณของนิสติ  
เปนไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
จัดใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการ

ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
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7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ปการศึกษา ตัวบงช้ีและเปาหมาย 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1)  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเคมี 

X X X X X 

3)  รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
และ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ท่ีกําหนดในมคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา 

X X X X X 

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

8)  อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครัง้ 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11)  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบงช้ี(ขอ)ในแตละป 9 10 10 11 12 
ตัวบงช้ีบังคับ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 8 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
1.  ประเมินจากผลการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การอภิปรายโตตอบการตอบ

คําถาม การทํากิจกรรมในชัน้เรียน และผลการสอบ   
2.  มีการประชมุรวมกันของอาจารยในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และใหขอเสนอแนะ 

เกี่ยวกับกระบวนการประเมนิ และกลยุทธการสอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

มีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกปลายภาคการศึกษาจากนิสิต และสรุปโดยสํานัก
ทะเบียนและประเมินผล 

2.  การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา 

1.  การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปที่ 4 ในภาคปลายกอนจบการศึกษา ในรูปของ
แบบสอบถาม 

2.  สําหรับศิษยเกาจะประเมนิโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่
เหมาะสม 

2.2 ประเมินโดยผูทรงคุณวฒุิหรือท่ีปรึกษา 
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตร  หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคณุภาพภายใน 
2.3 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ และ/หรือผูเก่ียวของอื่น ๆ 

1.  ดําเนินการโดยสัมภาษณจากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝกงานหรือใชวิธีการสงแบบสอบถาม
ไปยังผูใชบณัฑิต 

2.  มีการประชมุทบทวนหลกัสูตร โดยเชญิ ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชงานนิสิต บัณฑิตใหม 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานในขอ 7 หมวด 7   
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร และแผนกลยทุธการสอน 

1.  อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหวางภาค โดยปรับปรุงทนัทีจากขอมูลที่ไดรับ 

2.  หลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยพจิารณาจากสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร รวมทั้ง
ความเหน็ของผูทรงคุณวุฒ ิ
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เอกสารแนบหมายเลข 1 
  
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา     
         หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 1. กลุมวิชาภาษา   
   1.1  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ    
   1.1.1  ภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน 
  222101 ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 
    English I 
    ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐาน เพื่อ
ใชส่ือสารในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ 
    Fundamental skills in listening, speaking, reading, and writing  English with 
emphasis on vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English language for 
efficient communication in daily life   
  222102 ภาษาอังกฤษ 2       3(3-0-6) 
    English II 
    ทักษะ ฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสรางระดับกลาง 
เพื่อใชส่ือสารในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ 
    Intermediate skills in listening, speaking, reading and writing English with 
emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of a higher knowledge and 
understanding of structure designed to achieve a more practical and greater command of the English 
language for efficient communication in daily life 
  222103 ภาษาอังกฤษ 3       3(3-0-6) 
    English III 
    ทักษะ ฟง พดู อาน และเขียนภาษาอังกฤษ  เนนเรื่ององคประกอบทางสังคมแล
วัฒนธรรมของเจาของภาษาที่มีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆ โดยใชคาํศัพทและ
โครงสรางระดับสูง   
    Advanced skills in listening, speaking, reading, and writing English with 
emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of the highest knowledge and 
understanding including social and cultural aspects of the language, to examine their influence on structure, 
and language usage in a variety of circumstances designed to best enhance command of the English 
language 
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  1.1.2 ภาษาองักฤษวิชาชีพ 
  300201 ภาษาอังกฤษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
    English for Sciences and Technologies  
    ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากสื่อส่ิงพิมพและส่ือสารสนเทศตาง ๆ รวมทั้งการคนควาและนําเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวของ เพื่อการประยกุตในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on specific 
terminology relevant to Sciences and Technologies which appears in printing materials and other 
informative media including inquiries and presentation of related contents applicable in Sciences and 
Technologies 
 
 1.2  กลุมวิชาภาษาอื่นๆ    
  222207   การฟง – พูดภาษาอังกฤษเพือ่งานอาชีพ    3(3-0-6)      
    English Listening and Speaking for Careers 
    ทักษะการฟง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใชในงานอาชีพ โดยใช
คําศัพทและสํานวนทีเ่กี่ยวของกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 
    Listening, speaking, and conversation skills required to achieve career path goals 
including career- or occupation-specific vocabulary and idioms 
  222208   การอานภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ    3(3-0-6)      
    English Reading for Careers  
    การอานเอกสารและสื่อส่ิงพิมพภาษาอังกฤษ  กลวิธีและทักษะการอานประเภท
ตางๆ รวมทั้งคําศัพทและโครงสรางที่เกี่ยวของกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ  
    Reading documents and printing materials, methodology and various types of 
reading skill including vocabularies and structure related to specific careers 
  222209   การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ     3(3-0-6)      
    English Writing for Careers 
    การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท  โดยการใชศัพทและโครงสรางที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 
    Writing in paragraphs using vocabularies and structure related to specific careers 
  222271 ภาษาอังกฤษสาํหรับการสมัครงาน      3(3-0-6) 
    English for Job Application 
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    การเขียนประวัติยอ จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ ภาษา และศัพทเฉพาะที่ใชใน
การสัมภาษณสมัครงาน 
    Writing of curricular vitae, job application letter; job interview, language and 
terminology used in job interview 
  222272 ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
    English for Standardized Tests      
     ลักษณะภาษา โครงสรางขอสอบ ไวยากรณและคําศพัท ขอความที่ตัดตอน
มาสําหรับอาน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และคําพูดที่มักจะปรากฏในขอสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 
    Language patterns, test structures, grammar and vocabularies, reading excerpts, 
conversation styles and dialogues, and statements, commonly used in standardized tests 
  222273 ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
    English Grammar and Structure 
    ไวยากรณ  ชนิดของคําภาษาอังกฤษ การใชไวยากรณใหเหมาะกับโอกาสและ
สถานการณ  โครงสรางประโยคที่ถูกตองและส่ือความไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    Grammar, parts of speech, correct grammar usage for general and specific 
occasions and circumstances, correct sentence structure, and efficient meaning interpretation skills  
  228101  ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
       Thai Language Skills for Communication 
    ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทกัษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพเหมาะสมแกบริบทและสถานการณทั้งในชีวิตประจําวันและในเชิงวิชาการ 
    Language, thinking, and reason; integration of language skills for efficient 
communication suitable with context and situations both in daily life and for academic purposes 
   228202  การเขียนบทความวิชาการและงานวจิัย    3(3-0-6) 
    Academic Article and Research Writing 
    ลักษณะและประเภทของบทความวิชาการและงานวิจยั  หลักการเขียนบทความ
วิชาการและงานวิจยั การเรยีบเรียงเนื้อหา การใชภาษา การเขียนอางอิง การเขยีนบทคัดยอ  
    Characteristics and types of academic articles, principles in writing articles, 
arrangement of content, language usage, citation writing, abstract writing  
  233193 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1      3(3-0-6) 
    Khmer for Communication I  
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    ไวยากรณขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอานประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศพัทและการสนทนาระดับเบือ้งตน 
    Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level 
  233195   ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1     3(3-0-6) 
    Vietnamese for Communication I 
    ไวยากรณขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอานประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศพัทและการสนทนาระดับเบือ้งตน 
    Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level 
  233197 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
    Indonesian for Communication   
    ไวยากรณขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอานประโยคและบทความสั้นๆ การเขยีน
ประโยค คําศพัทและการสนทนาระดับเบือ้งตน 
    Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level 
  235101 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1      3(3-0-6) 

Chinese for Communication I 
    ไวยากรณขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอานประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศพัทและการสนทนาระดับเบือ้งตน 
    Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level 
    
 2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร   
  265109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 
    Integrated Humanities  
    การพัฒนาจิตสํานึกเชิงวพิากษเกีย่วกับการแสวงหาคณุคาและความหมายของชีวิต
มนุษยในมิติตางๆ ไดแก ความจริงทางวทิยาศาสตร ทางสังคมและทางศาสนา ส่ิงกําหนดความเปนไปของ
ชีวิตมนษุย ความสําคัญของความรูที่มีตอชีวิต การแสวงหาความรูในรูปแบบตางๆ จริยธรรมใน
ชีวิตประจําวันที่มีตอตนเอง ผูอ่ืนและสังคมโดยสวนรวม และการฝกใชเหตุผลในชวีติประจําวนั 
    Development of critical consciousness related to value seeking and the meaning 
of human life from different perspectives such as scientific, social and religious dimensions, influences on 
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human potential, the importance of knowledge to life; various forms of knowledge searching; ethics in 
daily life for oneself, others and the entire society; and practices of  reasonable thinking in everyday life
  
 3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร  
  671101 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 
    Integrated Social Sciences 
    การพัฒนาทักษะทางสังคม การคิดเชิงระบบ การฝกคุณธรรมและจริยธรรมทาง
สังคม การประสานความรูเขากับชีวิตจริงทางสังคมในมิติตางๆ ไดแก การเมืองการปกครอง กฎหมาย 
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคมวิทยา นโยบายสาธารณะ ธรรมมาภิบาล สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ปญหา
สังคม เศรษฐศาสตร การประกอบธุรกิจ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนถึง
เอกลักษณความเปนไทยในกระแสโลกาภวิตัน  
    Social skill development; systems thinking; and practices on social morality and 
ethics, integration of knowledge with real social life in different dimensions, such as politics and 
government, laws, geography, history, social science, public policies, good governance, human rights, 
culture, social problems, economics, business operation, technologies, management, intellectual property, 
as well as Thai identity in the global society 
 
 4.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
  302101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั     2(2-0-4) 
    Mathematics in Everyday Life 
    คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน  หลักการแกปญหาและวิธีการใชเหตุผล  หลักการนับ 
โอกาสที่จะเกดิเหตกุารณเบือ้งตน โดยการจัดโจทยปญหาหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวนัที่ใกลตวัที่
เนนตวัอยางอนัเหมาะสมหรอืเกี่ยวของทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    Basic financial mathematics, principles of problem solving, rational usage, 
principles of primary counting, probabilities (chances) of initiative starting situations by setting proposed 
problems or simulated situations of conditions relating to everyday life emphasizing suitable examples or 
circumstances concerning the field of science and technology 
  309103 วิทยาศาสตรทางทะเล      2(2-0-4) 
    Marine Science 
    ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเล
และมหาสมุทร  ส่ิงมีชีวติและทรัพยากรตาง ๆ  ในทะเล  การใชประโยชนจากทรัพยากรในทะเล  
วิทยาศาสตรทางทะเลกับชวีติประจําวนั  และผลกระทบจากกจิกรรมของมนุษย 
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    General attributes of seas and oceans, physical and chemical properties, diversity 
of marine life and resources, utilization of marine resources, marine science and everyday life, and impact 
of human activity on marine ecologies 
 
 5.  วิชาคอมพวิเตอร 
  885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติประจําวนั    3(2-2-5) 
    Information Technology in Daily Life 
    ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือประสม การ
ส่ือสารขอมูลและระบบเครอืขาย การบริการและโปรแกรมประยกุตในเครือขายอินเทอรเน็ต พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ต กฎหมายและจรยิธรรมที่เกี่ยวของกับการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
    Definition, importance, components of information technology multimedia, data 
communication and computer networks, services and application software on the Internet, e-commerce, 
Internet threats and safety, computer law and ethics concerning the use of information and communication 
technology 
 
 6.  กลุมวิชาเลือก (รวมวิชาทางดานสุขภาพ) 
  6.1  กลุมวิชาสรางเสริมสุขภาพ 
  6.1.1 กลุมสรางเสริมสุขภาพ  (กลุมท่ี 1)   
    บังคับใหเรียน  1  รายวิชา  จาํนวน  1 หนวยกิต จาก  25  รายวิชาตอไปนี้ 
  850101  การฝกดวยเครือ่งน้ําหนกัเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Weight Training for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมการฝกดวยเครื่องน้ําหนกั 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using weight training 
  850102   การเดิน- วิ่งเพือ่สุขภาพ         1(0-2-1) 
    Walking and Jogging for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมเดนิ - วิ่ง 
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    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using walking and 
jogging activities 
  850103   ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Football for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมฟตุบอล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using football 
activities 
  850104 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Basketball for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมบาสเกตบอล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using basketball 
activities 
  850105   วอลเลยบอลเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Volleyball for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมวอลเลยบอล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using volleyball 
activities 
  850106  วายน้ําเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Swimming for Health  
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตวั ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมวายน้ํา 
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    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using swimming 
activities 
  850107   ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Futsal for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมฟตุซอล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using futsal activities 
  850108   แฮนดบอลเพือ่สุขภาพ        1(0-2-1) 
    Handball for Health   
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมแฮนดบอล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using handball 
activities 
  850109   แบดมินตนัเพือ่สุขภาพ         1(0-2-1) 
    Badminton for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมแบดมินตัน 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using badminton 
activities 
  850110   เทนนิสเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Tennis for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมเทนนิส 
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    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using tennis activities 
  850111   ซอฟทเทนนิสเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Soft Tennis for Health         
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมซอฟทเทนนิส 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using soft tennis 
activities 
  850112   เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Table Tennis  for Health         
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมเทเบิลเทนนิส 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using table tennis 
activities 
  850113   มวยไทยเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Muay Thai for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมมวยไทย 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using muay thai 
activities 
  850114   กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Krabi Krabong for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมกระบี่กระบอง 
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    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using krabi krabong 
activities 
  850115  ตะกรอเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Takraw for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมตะกรอ 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using takraw 
activities 
  850116  ศิลปะสูปองกันตัวเพื่อสุขภาพ     1(0-2-1) 
    Martial Art for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมการตอสูปองกันตัว 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using self defense 
activities 
  850117  เทควันโดเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Taekwando for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมเทควันโด 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using taekwando 
activities 
  850118  โบวล่ิงเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Bowling for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมโบวล่ิง 
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    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using bowling 
activities 
  850119   เปตองเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Petangue for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมเปตอง 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using petangue 
activities 
  850120   ลีลาศเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Social Dance for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมลีลาศ 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using social dance 
activities 
  850121   แอโรบิกดานซเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Aerobic Dance for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมแอโรบิกดานซ 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using aerobic dance 
activities 
  850122  กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Rhythmic Activities for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมเขาจังหวะ 
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    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using rhythmic 
activities 
  850123   โยคะเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Yoga for Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมโยคะ 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using  yoga activities 
  850124 วูดบอลเพื่อสุขภาพ         1(0-2-1) 
    Woodball  for  Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมวูดบอล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using woodball 
activities 
  850125 แชรบอลเพื่อสุขภาพ         1(0-2-1) 
    Chairball  for  Health 
    ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กายการควบคมุน้ําหนกัตัว ทักษะและทัศนคติที่ดใีนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกจิกรรมแชรบอล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using chairball 
activities 
   
  6.1.2 กลุมสรางเสริมสุขภาพ  (กลุมท่ี 2) 
  107106   การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชพีเบือ้งตน     2(1-2-3) 
    First Aid and Basic Life Support 
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    แนวคดิ  หลักการการปฐมพยาบาล  การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติเบื้องตน  
การปฐมพยาบาลในภาวะฉกุเฉินในบานและชุมชน การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน  ยาสามัญประจําบานและ
วิธีการใชความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกขทรมานกอนสงตอสถานบริการทางการแพทย 
    Concept, principles of first aid, assessment and observation of initial signs and 
symptoms, first aid and attention in an emergency at home and in community, basic life support, nostrum 
and its usage, safety and pain relief before transferring  to hospital 
  441110   พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสรางเสริมสมรรถภาพ     2(1-2-3) 
    Physical Education and Recreation for Fitness Promotion 
    ความหมาย หลักการ และองคประกอบของพลศึกษาและสนัทนาการ ที่มี
ความสําคัญตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางดานรางกายและอารมณของมนุษย การใชกิจกรรมพล
ศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อใหเกดิทักษะและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณที่มีผลตอ
การดํารงชีวิต 
    Definition, principles and components of physical education and recreation 
important to human physical and emotional growth and development, application of physical education and 
recreation activities in order to develop skills and fitness both physical and mental affecting life living 
  731101   ทักษะชวีิตและสุขภาพวัยรุน       2(2-0-4) 
    Life Skills and Adolescent Health 
    ความหมาย แนวคิด การเจรญิเติบโตและพัฒนาการ องคประกอบทักษะชวีิต และ
สถานการณที่เกี่ยวของกับสุขภาพวยัรุน สุขอนามัยการเจริญพันธุ  สุขภาพทางเพศ  ทักษะชวีิตที่จาํเปนในการ
วางแผนชวีิต และการพัฒนาตนเองเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ   
    Definition, concepts, growth and development, components of life skills and 
circumstances related to adolescent health, reproductive hygiene, sexual health, necessary life skills for life 
planning, and self development for health promotion 
 
 6.2  กลุมการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวติ     
  107108    ศิลปะการทํางานอยางเปนสขุ       2 (2-0-4) 
    Art of Working for Happiness 
    แนวคดิเกีย่วกบัชีวิตที่เปนประสบการณมนุษย วิถีแหงการเรียนรูอยูรวมกนัเพื่อ
บรรลุเปาหมายแหงตนอยางสมดุลและกลมกลืนตามจริงในการดําเนินชีวิตและการทาํงาน ดวยความเขาใจใน
ความหมายของความสุขและความสําเร็จทีแ่ทจริง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบกอเกิดการเปลี่ยนแปลงสู
ความเจริญงอกงาม ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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    Concepts concerning experienced human life, learning styles of homogeneous 
living in order to achieve balanced self-actualization and harmonized reality in living and working through 
the understanding of the meaning of true happiness and success using transforming learning process under 
sufficiency economy principles 
  241102   การเสริมสรางบุคลิกภาพและพัฒนาตน     2(2-0-4) 
    Personality and Self Development 
    แนวคดิเกีย่วกบับุคลิกภาพ การเขาใจตนเอง การเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล 
การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบคุลิกภาพดานตางๆใหเหมาะสมเพื่อ  
การเสริมสรางและการผดุงรักษาคุณภาพชวีิตที่ดี  
    Concepts of personality, self-acknowledgement, understanding interpersonal 
differentiation, self-development, self-adaptation, and personality development on different aspects suitable 
for establishing and maintaining a good quality of life 
  311191   รูรอบเรื่องอาหาร         2(2-0-4) 
    Food Scholar 
    ความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑอาหารเพื่อการบริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ 
ผลิตภัณฑอาหารดัดแปรพันธุกรรม ผลิตภัณฑอาหารในอนาคต แนวทางบริโภคอาหารตามวยั และแนวทาง
การสรางความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร 
    Knowledge concerning food products for general consumption; food products for 
health, genetically modified organism (GMO) food products, future food products; guidelines for food 
consumption according to age and safety consumption 
  414202   อารมณและการจัดการความเครียด      2(2-0-4) 
    Emotion and Stress Management  
    ความหมาย ความสําคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มตีอการดํารงชีวิต หลักการ 
แนวคดิทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับความเครียด การประเมนิความเครียดดวยตนเอง  ความสําคัญของอารมณ 
บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คณุลักษณะตัวตนทีสั่มพันธกับความเครียด  
การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปญหา การฝกประสบการณการผอนคลายความเครยีด  
การประยกุตเทคนิคการจัดการความเครียดในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจาํวัน 
    Definition, significance, influence of stress in daily life, principles, concepts, 
theories related to stress, self-assessment of stress, importance of emotion, personality, mental health, self-
esteem related to stress, change of thinking, positive thinking, problem confrontation, stress release 
practice, stress management techniques at work and daily life 
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 6.3 กลุมปรัชญา ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง     
  257102    เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน        2(2-0-4) 
    Economics of Everyday Life 
    แนวคดิและหลักการเบื้องตนในการดําเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทาง
จุลภาคและมหภาค อุปสงค อุปทาน การผลิตและตนทนุการผลิต รายไดประชาชาติ การเงินและการธนาคาร 
เงินเฟอ เงินฝด การคลังรัฐบาล การคาระหวางประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง  การนําแนวคดิทาง
เศรษฐศาสตรมาประยุกตกบัชีวิตประจําวนัในดานตาง ๆ ของมนุษย 
    Concepts and basic principles of economic activities in both micro and macro 
aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs of production, national 
income, money and banking, inflation and deflation, public finance, international trade, the concepts of 
economic self-sufficiency, and the application of economic perception on everyday life in general 
  402403   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม     2(2-0-4) 
    Sufficiency Economy and Social Development 
    ความหมาย หลักการ แนวคดิ  ความสําคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงตอการพัฒนาตนเองและสังคม   โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกจิพอเพียงกับ
การพัฒนาสังคม และการประยุกตความรูของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม 
    Definition, principles, concepts, significance, operational guidelines, and 
relationship between concept of sufficiency of economy and self and social development, royal initiative 
sufficiency economy and social development, and  application of knowledge to improve the quality of life 
 
 6.4  กลุมตรรกะและการพัฒนาความคิด  
  402405   การคิดสรางสรรคเพื่อสังคม       2(2-0-4) 
    Creative Thinking for Society 
    หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสรางสรรค ความสําคัญและแนวทางการ
พัฒนา ความคิดสรางสรรค  ความสมัพันธของความคิดสรางสรรคตอการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วิเคราะหสังคมและปญหาสงัคม  การประยุกตความรูทางการศึกษาและการคิดเชงิสรางสรรคเพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนาสังคม 
    Principles, concepts and theories of creative thinking; importance and guidelines 
on creative thinking development; relationship of creative thinking towards social development; social 
learning, analysis, and problems; application of educational knowledge, and creative thinking as proposed 
guidelines on social development 
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   หมวดวิชาเฉพาะ 
1. วิชาแกน  

 302111    แคลคูลัส 1       3(3-0-6)    
Calculus I 
ฟงกชันและกราฟของฟงกชนั  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  การหาอนุพันธ

ของฟงกชันพชีคณิตและฟงกชันอดิสัย  การประยุกตของอนุพันธ  สมการของเสนสัมผัสและเสนตั้งฉาก  ดฟิ
เฟอเรนเชียลและแบบเชิงเสน อัตราสัมพัทธ  ทฤษฎีของโรลและทฤษฎีคากลาง  การหาคาสูงสุด-ต่ําสุดและ
การทดสอบ  การเขียนกราฟโดยพจิารณาจากอนุพนัธ  โจทยปญหาคาสูงสุด-ต่ําสุด  อินทิกรัลไมจํากัดเขต  
เทคนิคการอินทิเกรต   การอินทิเกรตทีละสวน  การอินทิเกรตฟงกชันตรีโกณมิติ   และการอินทิเกรตโดยการ
ทําเปนเศษสวนยอย  การประยุกตอินทิกรลัไมจํากัดเขต   
             Functions and graphs of functions  Limits and continuities of functions  
Derivatives of algebraic and transcendental functions  Applications of derivatives; equation of tangent and 
normal lines, differentials and linearizations related rates Rolle and Mean Value Theorems, curve 
sketching, maximum-minimum and optimization problems  Indefinite integrals  Techniques of integration 
including integration by parts, integration of trigonometric functions and partial fractions  Applications of 
indefinite integrals 

 302112  แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 
   Calculus II 

    บุรพวิชา:  302111 
Prerequisite: 302111 

      สมการดีกรีสอง  การยายแกนและหมุนแกนพิกดั  อินทิกรัลจํากัดเขต  และทฤษฎี
พื้นฐานของแคลคูลัส  กาประยุกตของอินทิกรัลจํากัดเขต  การหาพืน้ที่  ปริมาตร  ความยาวของสวนโคง  
พื้นที่ผิว  ระบบพิกัดเชิงขัว้  การหาพื้นที ่  ความยาวสวนโคงและพื้นที่ผิวเมื่อเสนโคงถูกกําหนดโดยสมการ
เชิงขั้ว  การประมาณคาอินทิกรัล  แบบที่กําหนดคาไมได  และกฎของโลปตาล  อินทิกรัลไมตรงแบบ  ลําดับ
และอนุกรม  ฟงกชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตวัแปร  อนุพันธยอย 

              Quadric curves; translation and rotation of axes Definite integrals Fundamental 
Theorem of Calculus Applications of definite integral in areas, volumes, arc length of curves and areas of 
surfaces of revolutions Polar coordinates Areas volumes arc length and surfaces of revolutions in polar 
coordinates Approximating of definite integrals  Indeterminate forms and ˆl'Hopital's  rule  Improper integrals 
Sequences and series   Functions of several variables  Limits and continuities of functions of several 
variables  Partial derivative 
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 303101       เคมี 1         3(3-0-6) 
   Chemistry I 

         ปริมาณสารสัมพันธ   โครงสรางของอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมี  แกส  
ของเหลว  ของแข็ง  สารละลาย อุณหพลศาสตร  และจลนศาสตรเคมี 
      Stoichiometry Atomic structure Periodic table of element Gas Liquid Solid 
Solution Thermodynamics and Kinetics 
           303102    เคมี 2        3(3-0-6) 
   Chemistry II  
            บุรพวิชา  :  303101 
                  Prerequisite(s): 303101 
         สมดุลเคมี กรด-เบส  สมดุลกรดและเบส  สมดุลการละลาย  การเกดิสารเชิงซอน 
ปฏิกิริยารีดอกซ  เคมีไฟฟา  ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตทุรานซิชัน  เคมีอินทรียเบื้องตน  สารชีวโมเลกุล 
              Chemical Equilibrium Acid-base Equilibrium Solubility Equilibrium Complex   
Formation Redox reaction Electrochemistry Representative and Transition Elements Organic chemistry  
Biological Material 
 303103 ปฏิบัติการเคมี       1(0-3-1) 
    Chemistry Laboratory 
                     บุรพวิชา : 303102 หรือเรียนพรอมกับ 303102, 303104 หรือเรียนพรอมกับ 303104 
    Prerequisite(s) or co-requisite(s): 303102, 303104 
    ปฏิบัติการเคมีที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 303101 , 303102 และ 303104 
                Chemistry experiments related to 303101 303102 and 303104 

                  306100 ชีววิทยาทั่วไป 1       3(3-0-6) 
   General Biology I 
   หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิง่มีชีวิต  ศกึษาเซลล  เนือ้เยื่อ  การหายใจระดับเซลล  
การสังเคราะหแสง  การทํางานของระบบตาง ๆ พันธุกรรม  วิวัฒนาการ  การจัดหมวดหมู  และนิเวศวิทยา 
    Principles of biology, biology basis, cells, tissues, cellular respiration,  
photosynthesis, physiology, genetics, evolution, classification and ecology 
              306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1     1(0-3-1) 
   General Biology Laboratory I 
   บุรพวิชา : 306100 หรือเรียนพรอมกับ 306100 
    Prerequisite(s) or co-requisite(s): 306100 
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    ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกีย่วกับกลองจุลทรรศน  เซลล  เนื้อเยื่อ  สรีรวิทยา  
พันธุกรรม  การจัดหมวดหมู  และนิเวศวทิยา 

    Basic laboratories on biology, ie, microscopes, cells, tissues, physiology, genetics, 
classification and ecology 
             308100   ฟสิกส 1        3(3-0-6) 
    Physics I 
                โครงสรางและขอบเขตของฟสิกส   เวคเตอร   จลนศาสตร   แรงและการเคลื่อนที่
ของวัตถุ งานและพลังงาน   การเคลื่อนทีข่องกลุมอนุภาค   การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง   กลศาสตรของ
ไหล   การสั่น   คล่ืนกล   อุณหภูมิและความรอน   สมบัติเชิงความรอนของสสาร   กฎขอที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร   กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร 
                The structure of physics, vectors, kinetics, force and motion, work and energy, the 
motion of particles, the motion of rigid bodies, fluid mechanics, vibrations, mechanical waves, temperature 
and heat, thermal properties of matter, the first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics 
              308101    ฟสิกส 2        3(3-0-6) 
    Physics II 

 บุรพวิชา  :  308100  
    Prerequisite(s): 308100 
    ไฟฟาสถิต   วงจรไฟฟากระแสตรง   แมเหล็กไฟฟา   ไฟฟากระแสสลับ  คล่ืน
แมเหล็กไฟฟา และแสง   แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ   ฟสิกสยุคใหม   ฟสิกสนวิเคลียร 
    Electrostatics, direct current circuits, electromagnetism, alternating current 
circuits, electromagnetic wave and light, geometric and physical optics, modern physics, nuclear physics 

 308102    ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน 1     1(0-3-1) 
    Introductory Physics Laboratory I 

 บุรพวิชา   :  308100 และ 308101 หรือเรียนพรอมกับ 308101 
Prerequisite(s): 308100 and 308101 or co-requisite(s): 308101 

                 ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 308100 และ 308101  
   Operating related to subject of 308100 and 308101        

 312201     สถิติเบื้องตนสําหรับวิทยาศาสตร               3(3-0-6) 
     Elementary Statistics for Science 
      ขอมูล การนําเสนอขอมูล และการแปลผล ความนาจะเปนเบื้องตน ตวัแปรสุมและ
การแจกแจง ความนาจะเปนของตัวแปรสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมุติฐาน เกีย่วกบัพารามิเตอร
ของประชากร หนึ่งกลุมและสองกลุม การทดสอบดวยไคกําลังสอง 
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       Data, data presentations and interpretations, elementary probability, random 
variables and probability distributions of random variables, estimation and hypothesis testing about 
parameter of one and two populations, chi-square tests 
 

2. วิชาเฉพาะดาน 
 302218 คณิตศาสตรสําหรับเคมี      3(3-0-6) 
  Mathematics for Chemistry  

ฟงกชันคาจริงหลายตัวแปร  อนุพันธยอย  อินทิกรัลหลายช้ัน  สมการเชิงอนุพันธ
สามัญอันดับหนึ่งและสอง สมการเชิงอนุพนัธยอย ฟงกชนัเฉพาะและฟงกชันพิเศษ คาลักษณะเฉพาะ และ
เวกเตอรลักษณะเฉพาะ การถดถอยแบบเชงิเสนและแบบไมเชิงเสน      

Functions of several variables, partial derivatives, multiple integral, ordinary 
differential equations of first and second order, partial differential equations, special functions, eigenvalue 
and eigenvector, linear and nonlinear regression 
 316201        ชีวเคมีทั่วไป                                          3(3-0-6) 
                 General Biochemistry  

บรุพวิชา : 303220  หรือ 303222  
    Prerequisite(s): 303220 or 303222 
               ชีวเคมีเบื้องตน ลักษณะ โครงสราง และหนาที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม  เม
แทบอลิซึมของชีวโมเลกุล  เมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุม  กระบวนการสังเคราะหกรดนิวคลีอิก
และโปรตีน  

  Basic knowledge of biochemistry  Characteristics, structure and function of 
biomolecules Enzymes and metabolisms of biomolecules  Integration metabolism and its regulation, 
nucleic acid and protein synthesis 

 316221    ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป                                              1(0-3-1) 
    General Biochemistry Laboratory 
                 บุรพวิชา  :  316201  หรือเรียนพรอมกับ 316201 
    Prerequisite(s) or co-requisite(s): 316201 
                 ปฏิบัติการที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 316201 ชีวเคมีทัว่ไป โดยเนนเทคนิคพื้นฐาน
ที่ใชในการศึกษาทางชวีเคม ี

A laboratory program to accompany 316201 General Biochemistry focusing on 
the basic techniques regularly used in biochemical study 
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3. วิชาเอกบังคับ 
 303222 เคมีอินทรีย 1                                              3(3-0-6) 
    Organic Chemistry I 
    บุรพวิชา: 303102 
   Prerequisite: 303102 
                การเกิดพนัธะเคมีของสารประกอบคารบอน การจําแนกสารอินทรีย  สเตอริโอเคมี 
การเรียกชื่อ โครงสราง สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคล  แอ
ลคีน ไดอีน แอลไคน อัลคิลเฮไลด แอลกอฮอล  ฟนอล อีเทอรและอีพอกไซดและสเปคโตรสโคปก 
ขั้นพื้นฐานของสารอินทรีย         
               Chemical bonding and classification of organic compounds, stereochemistry, 
nomenclature, structure, physical properties and chemical reactions of organic compounds i.e. alkane, 
cycloalkane, alkene, cycloalkene, diene, alkyne, alkyl halide, alcohol, phenol, ether and epoxide and basic 
spectroscopy of organic compound 
  303223  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1                                             1(0-3-1)  
    Organic Chemistry Laboratory I                           
    บุรพวิชา: 303222   หรือเรียนพรอม 303222 
                Prerequisite: 303222/ Co-requisite(s): 303222 
               เทคนิคเบื้องตนของปฏิบัติการเคมีอินทรีย ไดแก การตกผลึก การหาจดุหลอมเหลว
และจุดเดือด การกลั่น การสกัด และโครมาโทกราฟ การตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบไฮโดรคารบอน อัลคิลเฮไดล อัลกอฮอลและฟนอล 
                                Basic organic chemistry techniques including crystallization, determination of melting 
point and boiling point, distillation, extraction and chromatography Determination and chemical reaction of 
hydrocarbon, alkyl halide, alcohol and phenol 
 303224 เคมีอินทรีย 2                    3(3-0-6) 
    Organic Chemistry II        
     บุรพวิชา: 303222 
    Prerequisite: 303222  
                การเรียกชื่อ โครงสราง สมบัติทางกายภาพ และปฏกิิริยาเคมี ของอะโรมาติก
ไฮโดรคารบอน อัลดีไฮด คโีตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ สารประกอบไนโตรเจน โพลิเมอร และสาร
ชีวโมเลกุล   
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                  Nomenclature, structure, physical properties and chemical reactions of aromatic 
hydrocarbon, aldehyde, ketone, carboxylic acid and its derivatives, nitrogen compound polymer and 
biomolecule 
  303225  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2      1(0-3-1)  
    Organic Chemistry Laboratory II                              
     บุรพวิชา: 303224 หรือเรียนพรอม 303224 
   Prerequisite: 303224/Co-requisite(s): 303224  
                ปฏิกิริยาของสารอินทรีย แอลดีไฮด คีโทน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมีน 
การทดสอบไขมัน คารโบไฮเดรตและโปรตีนในทางเคมีเบื้องตน  
                 Chemical reactions of organic compounds i.e. aldehyde, ketone, carboxylic acid 
and its derivatives, amine, basic chemical test of lipid, carbohydrate and protein 
  303233 เคมีฟสิกัล 1       3(3-0-6) 
    Physical Chemistry I  
    บุรพวิชา: 303102 
    Prerequisite: 303102 
หลักการทางทฤษฎีควอนตัม สมการชเรอดิงเงอร การประยุกตใชทฤษฎีควอนตมัสําหรับระบบอยางงาย:  
อนุภาคในกลอง  การสั่นแบบฮารมอนิก  และตวัหมุนแบบไมยดืหยุน  โครงสรางและสเปกตรัมของอะตอม  
อรบิทัลเชิงอะตอม  พันธะเคมี  โครงสรางและออรบิทัลเชิงโมเลกุล   
    Principles of quantum theory Schrödinger equation Applications of quantum 
theory for simple systems: particles in a box, harmonic oscillator, and rigid rotor Atomic structures and 
spectra Atomic orbitals Chemical bond Molecular structures and orbitals 
  303240 ปฏิบัติการคุณภาพวเิคราะหเคมีอนินทรีย      1(0-3-1) 
    Qualitative Inorganic Analysis Laboratory  
    บุรพวิชา: 303103 
    Prerequisite: 303103 
    การวิเคราะหทางคุณภาพของแคทไอออนและแอนไอออนของธาตุหมูตาง ๆ  
    Qualitative analysis for cations and anions 
 
 
  303241 เคมีอนินทรีย 1       3(3-0-6) 
    Inorganic Chemistry I       
     บุรพวิชา: 303102 
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    Prerequisite: 303102  
    โครงสรางของอะตอม สมบัติของอะตอม สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและ
สัญลักษณเทอม พันธะเคมแีละทฤษฎีพันธะ แรงระหวางพันธะ สภาวะของแข็งและสมบัติของของแข็ง เคมี
กรด-เบสและ เคมีของสารละลายน้ําและไมใชน้ํา เคมีของโบรอนและคลัสเตอร 
    Atomic structures Properties of atoms State of atoms and term symbols Chemical 
bonding and theories Intermolecular interactions Solid state and its properties Acid-base and chemistry in 
aqueous and non-aqueous solution Boron chemistry and clusters 
  303242 เคมีอนินทรีย 2       3(3-0-6) 
    Inorganic Chemistry II 
    บุรพวิชา: 303241 
    Prerequisite: 303241  
    สมมาตรโมเลกุลและทฤษฎกีลุม สมบัติทางเคมีและโครงสรางอิเล็กตรอนของ
ธาตุแทรนซิชัน  สารประกอบโคออรดิเนชัน ทฤษฎีเวเลนซ ทฤษฎีคริสตัลฟลด ทฤษฎีลิแกนดฟลด  ความ
เปนแมเหล็กของสารประกอบโคออรดิเนชัน  เคมีของธาตุและสารประกอบของแลนทาไนดและแอกติไนด 
    Symmetry of molecules and group theory Chemistry and electronic structure of 
transition elements Coordination compounds  Valence bond theory Crystal field theory  Ligand field theory  
Magnetic properties of coordination compounds Chemistry of lanthanide and actinide compounds 
  303252 เคมีวิเคราะห       3(3-0-6) 
    Analytical Chemistry        
    บุรพวิชา: 303102  
    Prerequisite: 303102  
    การเก็บตวัอยางในการวิเคราะห การคํานวณขอมูลทางสถิติ ความเที่ยงและความ
แมน  สมดุลเคมี วิธีแกรวิเมตริก การไทเทรตของปฏิกิริยาการสะเทนิ การตกตะกอน การเกดิสารเชิงซอน 
และปฏิกิริยารีดอกซ  
    Sampling in analysis Statistic Data analysis Accuracy and precision Chemical 
equilibrium Gravimetric method Titration by neutralization reaction precipitation complex formation and 
redox reaction  
  303253 ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห      2(0-6-2) 
    Analytical Chemistry Laboratory 
    บุรพวิชา: 303103, 303252 
    Prerequisite or co-requisite: 303103, 303252 
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    การวิเคราะหโดยการชั่งน้าํหนัก  เทคนคิการไทเทรต การใชเครื่องวัดพีเอชและ
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร 
    Gravimetric method Titration technique Use of pH meter and spectrophotometer 
  303321 สเปคโตรสโคปของสารอินทรีย     3(3-0-6) 
    Spectroscopy of Organic Compounds 
    บุรพวิชา: 303224  
    Prerequisite: 303224 
              หลักการและการประยุกตของอุลตราไวโอเลต อินฟาเรด นิวเคลียรแมกเนติก เร
โซแนนซและแมสสเปคโตรสโคปในการหาสูตรโครงสรางของสารอินทรีย 
              Principle and application of ultraviolet, infrared, nuclear magnetic resonance, and 
mass spectroscopy for the structure determination of organic compounds  

 303322 เคมีอินทรีย 3       3(3-0-6) 
    Organic Chemistry III       
     บุรพวิชา: 303224 
    Prerequisite: 303224  
                  เคมีอินทรียฟสิกัล การนาํขอมูลทางเคมีฟสิกัลมาใชอธิบายหรือทํานายกลไกของ
ปฏิกิริยา ปฏิกริิยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาชนิดตางๆ ขบวนการเคมเีกี่ยวกับแสงและปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ 
             Physical organic, the use of physical organic data for explanation or prediction 
the reaction mechanism, reaction and reaction mechanism of organic compounds, photochemistry and 
related reaction 
  303330 เคมีฟสิกัล 2       3(3-0-6) 
    Physical Chemistry II  
    บุรพวิชา: 303233       
     Prerequisite: 303233 
    สมบัติมหภาคของกาซ  กฎทางอุณหพลศาสตร  อุณหเคม ี  สมดลุวัฏภาคและ
แผนภาพวัฏภาคของสารบริสุทธิ์และสารผสม   อุณหพลศาสตรของสารละลาย   สมดุลเคมี  อุณหพลศาสตร
ของระบบทางไฟฟาเคมี   
    Macroscopic properties of gases Laws of thermodynamics Thermochemistry  
Phase equilibrium and phase diagrams of pure substances and mixtures Thermodynamics of solutions 
Chemical equilibrium Thermodynamics of electrochemical systems 
  303331 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1      1(0-3-1) 
    Physical Chemistry Laboratory I 
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    บุรพวิชา: 303103 และ 303330 หรือเรียนพรอม 303330  
    Prerequisite: 303103 and 303330 or co-requisite: 303330   
     ปฏิบัติการเคมีฟสิกัลที่สอดคลองกับวิชา 303330  
                Experiments in physical chemistry related to 303330 Physical Chemistry II 
  303332 เคมีฟสิกัล 3         3(3-0-6)   
    Physical Chemistry III 
    บุรพวิชา: 303330  
    Prerequisite: 303330     
    ทฤษฎีจลนของกาซ  กระบวนการขนถาย  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   
กลไกปฏิกิริยาเคมี  เคมีพื้นผิว  กลศาสตรสถิติ  สเปกโทรสโกปเชิงโมเลกุล   
    Kinetic theory of gases Transport processes Rates of chemical reactions Chemical 
reaction mechanisms Surface chemistry Statistical mechanics Molecular spectroscopy 
 303333  ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2       1(0-3-1)   
    Physical Chemistry Laboratory II      
     บุรพวิชา: 303332หรือเรียนพรอม303332 
    Prerequisite or co-requisite: 303332  
    ปฏิบัติการเคมีฟสิกัลที่สอดคลองกับวิชา 303332 เคมีฟสิกัล 3 
    Experiments in physical chemistry related to 303332 Physical Chemistry III 
  303340  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย   1     1(0-3-1) 
    Inorganic Chemistry Laboratory I 
    บุรพวิชา: 303242   

Prerequisite: 303242         
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนือ้หาในรายวิชา 303241, 303242 และ 303341 

    Experiments in inorganic chemistry related to 303241, 303242 and303341  
 303341 เคมีอนินทรีย 3         3(3-0-6) 
    Inorganic Chemistry III      
    บุรพวิชา: 303242 
    Prerequisite: 303242 
    สเปคโตรสโคปชนิดอิเล็กโทรนิกและชนดิไวเบรชนันาลของสารประกอบโคออรดิ
เนชันกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบโคออรดิเนชัน   โครงสราง พันธะ ปฏิกิริยาของสารประกอบ
โลหะอินทรียและการนําไปใช  เคมีชวีอนินทรียเบื้องตน บทบาทของไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ 
โครงสรางและหนาที่ของโปรตีนที่มีโลหะ ตัวคีเลททางยา 
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    Electronic and vibrational spectroscopy of coordination compounds Reactions 
mechanisms of coordination compounds Structures, bonding reactions and applications of  organometallic 
compounds Introduction to bioinorganic chemistry  Function of metal ions in biological system Structures 
and functions of metalloprotein Chelating agents in medicinal chemistry 
 303351 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ      3(3-0-6) 
    Instrumental Analysis 
    บุรพวิชา: 303252 
    Prerequisite: 303252 
    ทฤษฎี หลักการ ของเครื่องมือที่ใชในเทคนิคสเปคโทรสโกป เคมีวิเคราะหเชิง
ไฟฟา แกสโครมาโทกราฟ ไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ และแคปปลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส   
    Theory and principle of instrument using in techniques of spectroscopy, 
electroanalytical chemistry, gas chromatography, high performance liquid chromatography, and capillary 
electrophoresis 
 303352 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเชิงเครื่องมือ    2(0-6-2) 
    Instrumental Analytical Chemistry Laboratory 
              บุรพวิชา  :  303351  
    Prerequisite or co-requisite: 303351  
    ปฏิบัติการที่เกีย่วของกับรายวิชา 303351 
                                    Experiments related to 303351   
        303491 สัมมนาเคมี       1(0-2-1) 
    Seminar    
   เงื่อนไข : สําหรับนิสิตปสุดทาย หรือตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
    Condition: For fourth year students or recommendation by their advisors 
    การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจยัหรือส่ิงคนพบใหมๆที่เกี่ยวของกับวิชาเคม ี
                          Oral presentation and discussion of currently published papers in chemistry or          
   related filed 
    หมายเหตุ การใหคะแนน เปนแบบ S หรือ U 
       303492 โครงงานเคมี       2(0-4-2) 
    Research Project  
                    เงื่อนไข : สําหรับนสิิตปสุดทาย หรือตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

    Condition: For fourth year students or recommendation by their advisors              
 การฝกวิจยัทางเคมี 
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               Research project in chemistry 
 
     4.  วิชาเอกเลือก 

4.1 กลุมสหวิทยาการ 
 311393       การบริหารคุณภาพ      2(2-0-4) 

Quality Management                           
คุณภาพ การบริหารคุณภาพ การประกนัคุณภาพ การพัฒนาคน ระบบคุณภาพ

เพื่อใหสถานประกอบการมีคณุภาพ 
     Quality, quality management, quality assurance, human development, quality 
system for improving the quality of enterprises 
 303371 คอมพิวเตอรสําหรับเคมี      2(1-2-3) 
    Computer for Chemistry 
   บุรพวิชา: 303252 

Prerequisite: 303252 
การใชไมโครซอฟตออฟฟศ การประยกุตใชไมโครซอฟตเอ็กเซลในเคมีวิเคราะห 

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเขียนโครงสรางโมเลกุลและสมการเคมี 
   Use of Microsoft office, applications of Microsoft excel in analytical chemistry, 
use of computer program for drawing molecular structure and chemical equation 
 303372 เคมีปลอดภัย       2(2-0-4) 
    Chemical Safety  
    ความปลอดภยัเกีย่วกับสารเคมีเบื้องตน กฎและมาตรฐานเกีย่วกบัความปลอดภัย 
การใชอุปกรณปองกันสารเคมี การจําแนกความเปนพิษของสารเคมี การจัดการกับสารเคมีที่เปนพษิ และการ
จัดการของเสียจากสารเคมี 
    Basic chemical safety; safety regulations and standard; personal protective 
equipment; hazard identification; management of hazards; chemical waste management 
 303373  เอกสารทางเคมีและระเบยีบวิธีวิจยั    2(1-2-3) 

Chemical Literature and Research Methods 
 ประเภทของขอมูลและแหลงขอมูลทางเคมี การสืบคนขอมูลทางเคมีจากวารสาร 

ทางวิชาการและฐานขอมูล การเขียนเอกสารอางอิง ระเบียบวิธีวจิัย  การเขียนรายงานวิจยั และ การนําเสนอ
ในการประชุม 
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    Types of chemical information and chemical information source, searching 
chemical information from journals and databases, writing references, research methods, writing research 
projects and presentation in public conferences 

 303436 วิทยาศาสตรนาโน และนาโนเทคโนโลย ี                      2(2-0-4) 
    Nanoscience and Nanotechnology 
    บุรพวิชา:  303332 
                             Prerequisite: 303332 
    แนวคดิทางวทิยาศาสตรนาโนและนาโนเทคโนโลยี  ทฤษฎีพื้นฐานและ เครื่องมือ
วิเคราะห  และหวัขอเฉพาะของนาโนเทคโนโลยี เชน นาโนเคมี  นาโนชีวภาพ อุปกรณนาโน และนาโนอิเล็ก
โทรนิก 

Overview of nanoscience and nanotechnology Fundamental theory and 
instruments for nanoscience and nanotechnology The thematic areas of nanotechnology; nanochemistry, 
nanobiology, nanoscale devices and anoelectronics 
 303441  เคมีชีวอนินทรีย       2(2-0-4) 
    Bioinorganic Chemistry 
    บุรพวิชา: 303341         
     Prerequisite: 303341 
    สารประกอบอนินทรียที่สําคัญในระบบของสิ่งมีชีวิต และอิทธิพลของ
สารประกอบอนินทรียตอส่ิงมีชีวิต 
    Bioinorganic compounds for living system and its effect to living system 
 303455    การจัดการหองปฏิบัติการวิเคราะห         2(2-0-4) 
   Managing the Analytical Laboratory 
   บุรพวิชา  :  303351 
    Prerequisite: 303351 

     การจัดการทัว่ไป ระบบคุณภาพสําหรับหองปฏิบัติการวเิคราะห  ขบวนการทางเคมี
วิเคราะห  หองปฏิบัติการวิเคราะหโลหะหนัก  หองปฏิบัติการวิเคราะหสารอินทรีย  การจัดการของเสียจาก
หองปฏิบัติการ 

    General management Quality system for laboratory Procedure in Analytical 
Chemistry The Metal Laboratory, The Organic Laboratory, Waste management from laboratory 
 303338  เคมีคอมพิวเตอรพื้นฐาน      3(2-2-5) 
    Basic Computational Chemistry 
    บุรพวิชา: 303102 
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    Prerequisite: 303102  
    การประยกุตใชวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอรพื้นฐานในการสรางแบบจําลองโมเลกุล 
และคํานวณสมบัติทางพลังงานและโครงสรางของระบบ เชน ผลึก วัสดุนาโน อัลลอย สารผสมของแข็ง และ
การดูดซับแกส 
    Applications of basic computational chemistry methodology to model the 
molecules, and calculate the energetic and structural properties of the systems, such as, crystalline, 
nanomaterial, alloy, solid mixture, and gas adsorption 

 303474 เคมีพอลิเมอร       2(2-0-4) 
    Polymer Chemistry 
   บุรพวิชา: 303220 หรือ 303224 
    Prerequisite: 303220 or 303224 
   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของพอลิเมอร 
ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอรไดแกพอลิเมอไรเซชันแบบขัน้ พอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซ ทั้งแรดคิัล  ไอ
ออนิกและโคออรดิเนชัน ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร เทคนิคการตรวจ
วิเคราะห เชนการหาน้ําหนกัโมเลกุล สมบัติทางความรอน และสมบตัิเชิงกล ตัวอยางของพอลิเมอรที่ใชใน
อุตสาหกรรม  
   An overview of the chemistry and physics of polymers Mechanisms of 
polymerization reactions including step-growth polymerization, chain-growth polymerization via radical, 
ionic and coordination intermediates and copolymerization Mechanical properties of polymers 
Characterization; molecular weight averages, thermal transitions, and mechanical properties Chemistry of 
important industrial polymers  
 303475 เคมีส่ิงแวดลอม       2 (2-0-4) 
    Environmental Chemistry 
    บุรพวิชา: 303102 
    Prerequisite: 303102 
    การเก็บตวัอยางสิ่งแวดลอม การเตรียมและวิเคราะห ระบบบําบัดและการฟนฟู การ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม 
    Environmental sampling, Sample preparation and analysis, Water treatment and 
remediation, Environmental impact assessment 
 

 303478       เทคโนโลยีพอลิเมอร      2(2-0-4) 
Polymer Technology    
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   บุรพวิชา: 303474 
   Prerequisite: 303474 
   เครื่องมือที่ใชขึ้นรูปพอลิเมอร กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร (พลาสติก ยาง และ
เสนใย) โดยเทคนิคตางๆ เชน การผสม การขึ้นรูปโดยแมแบบ ใชเครื่องอัดรีด การขึ้นรูปผลิตภัณฑแบบ
ชิ้นงานบางโดยใชลูกกลิ้ง การหลอข้ึนรูป สารเติมแตงชนิดตางๆ ที่ใชผสมลงในยาง พลาสติกและเสนใย  
    Processing machinery and methods of polymers (plastic, rubber and fiber) 
including mixing, molding, extrusion, calendering, casting Classification, various types of additives used in 
rubber, fiber, and plastic industry 
               4.2  กลุมท่ีไมใชสหวิทยาการ 
 303353  การแยกเชิงเคมี       2(2-0-4) 
    Chemical Separations     
    บุรพวิชา  :  303351 
               Prerequisite: 303351 
    ทฤษฎีและหลักการของวิธีการแยก การกลัน่ การสกัด การตกผลึก การแลกเปลี่ยน
ไอออน แกสโครมาโทรกราฟ  ไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ วิธีการแยกอื่น ๆ 
    Theory and principle of separation method, distillation, extraction, crystallization, 
ion exchange, gas chromatography, high performance liquid chromatography and other methods 
 303421 ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ      2(2-0-4) 
    Natural Products        
    บุรพวิชา: 303222   
     Prerequisite: 303222  
               การจําแนกประเภทสารผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ ชีวสังเคราะห การสกัด การ
แยกและการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องตน ตลอดจนการประยุกตใช 
               Clasification of secondary metabolites, biosynthesis, extraction, isolation and 
basic bioactivity as well as applications 
 303422 เคมีอินทรียสังเคราะห      2(2-0-4) 
    Organic Synthesis 
    บุรพวิชา: 303222 
     Prerequisite: 303222  

               ปฏิกิริยาเคมีอินทรียที่สําคัญที่ใชในการสังเคราะหสารอินทรีย  วิธีการพื้นฐานใน
การวางแผน การออกแบบ การควบคุมการสังเคราะหที่นาํไปสูสารอินทรียเปาหมายที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ 
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                 Important organic reactions using in organic synthesis, fundamental ideas and 
methods of synthetic planning, design and control the reaction approach to the bioactive target molecules 
 303429  หัวขอเลือกสรรทางเคมีอินทรีย     2(2-0-4) 
    Selected Topics in Organic Chemistry 
    บุรพวิชา: 303322  
    Prerequisite: 303322 
   ทฤษฎีใหมๆ และความกาวหนาในทางเคมีอินทรีย รวมทั้งเคมีอินทรียประยุกต 
    Current topics in organic chemistry and applications 
 303431  สเปกโทรสโกปเชิงโมเลกุล     2(2-0-4)  
  Molecular Spectroscopy 
    บุรพวิชา: 303332 
    Prerequisite: 303332 
    ไมโครเวฟสเปกโทรสโกป  อินฟราเรดสเปกโทรสโกป  รามานสเปกโทร สโกป  
อิเล็กโทรนิกสเปกโทรสโกป  สปนเรโซแนนซสเปกโทรสโกป   
    Microwave spectroscopy Infrared spectroscopy Raman spectroscopy Electronic 
spectroscopy Spin-resonance spectroscopy 
 303432  เคมีพื้นผิว       2(2-0-4) 
    Surface Chemistry 
    บุรพวิชา: 303332 
    Prerequisite: 303332  
    สมบัติของพื้นผิว  แรงตึงผิวและการเปยกของพื้นผิว  เทอรโมไดนามกิสของการดูด
ซับ  กระบวนการเรงปฏิกิริยาบนพื้นผิว 
    Properties of surfaces Surface tension and wetting of surfaces Adsorption 
thermodynamics Catalytic processes on surfaces 
 303433  เคมีคอลลอยดพื้นฐาน      2(2-0-4) 
    Basic Colloid Chemistry    
    บุรพวิชา: 303332 
    Prerequisite: 303332  
    ระบบคอลลอยดเบื้องตน  ประจุในระบบคอลลอยด  ความเสถียรของคอลลอยด  
สารลดแรงตึงผิว  การเกิดไมเซลล  อิมัลชัน และไมโครอิมัลชัน 
    Introduction to colloidal systems Charge in colloidal systems Colloid stability 
Surfactants Micellization, emulsion, and microemulsion 
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 303434  เคมีควอนตัม       2(2-0-4) 
    Quantum Chemistry 
    บุรพวิชา: 303233 
    Prerequisite: 303233  
    กลศาสตรควอนตัมและฟงกชันคลื่นของระบบที่มีหลายอิเล็กตรอน ทฤษฎี 
ออรบิทัลเชิงโมเลกุล: วิธีแอบอินิชิโอ และวิธีเซมิเอมพริิกัล   ทฤษฎีฟงกชันความหนาแนน  เคมีคํานวณที่
เกี่ยวของกับสถานะควบแนน 
    Quantum mechanics and many-electron wave functions Molecular orbital theory: 
ab intio and semi-empirical methods Density functional theory Computational chemistry in condensed 
phases 
 303435  เคมีคํานวณ       3(2-2-5) 
    Computational Chemistry 
    บุรพวิชา: 303233   
    Prerequisite: 303233  
    ทฤษฎีพื้นฐานทางเคมีควอนตัมเกี่ยวกับการจําลองโมเลกุล  การสรางโครงสราง
ทางเคมีบนคอมพิวเตอร  การคํานวณแบบจําลองโมเลกุล  การประยุกตดานโครงสรางและเสถียรภาพของ
โครงสราง  การประยุกตดานสมบัติและปฏิกิริยาเคมี  
    Basic theory in quantum chemistry for molecular modeling Building chemical 
structure on computer Molecular modeling calculations Applications on structures and their stability 
Applications to  properties and chemical reactions 
 303438  การจําลองโมเลกุล      3(2-2-5) 
    Molecular Modeling 
    บุรพวิชา: 303233 
    Prerequisite: 303233  
    หลักการและประยุกตใชวิธีทางคอมพิวเตอรซิมุเลชันเกี่ยวกับการจําลองแบบ
สําหรับระบบโมเลกุลขนาดใหญ และการประเมินผลการคํานวณคาทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับอันตรกิริยาของ
ระบบ เชน โมเลกุลของยากบัตัวจับยา   
    The principle and application of computer simulation method for macromolecular 
modeling, and evaluation of the theoretical calculation of interactions of the system, such as, drug molecule 
and receptor 
 303439  หัวขอเลือกสรรทางเคมีฟสิกัล     2(2-0-4) 
    Selected Topics in Physical Chemistry 
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    บุรพวิชา: 303332   
    Prerequisite: 303332  
    หัวขอที่ทันสมยัในสาขาเคมฟีสิกัลและการประยุกตใช 
    Current topics in physical chemistry and applications 
 303440  เคมีเกี่ยวกับสารประกอบออรกาโนเมตัลลิก   2(2-0-4) 
    Organometallic Chemistry 
    บุรพวิชา: 303341 
    Prerequisite: 303341 
    โครงสรางและพันธะในสารประกอบออรกาโนเมตัลลิกชนิดตาง ๆ การเตรียมและ
การวิเคราะหโครงสรางสารประกอบออรกาโนเมตัลลิก  ปฏิกิริยาของสารประกอบออรกาโนเมตลัลิก  การนํา
สารประกอบออรกาโนเมตลัลิกไปใชเปนคะตะลิสตในปฏิกิริยาอินทรียเคมีสังเคราะห 
    Structures and bonding of organometallic compounds Synthesis and structural 
elucidation of organometallic compounds Reactions of organometallic compounds Applications of 
organometallic compounds as catalyst in organic synthesis  
 303442  เคมีนิวเคลียร       2(2-0-4) 
    Nuclear Chemistry 
    บุรพวิชา: 303241  
    Prerequisite: 303241       
    โครงสรางอะตอมและองคประกอบของนิวเคลียส การแผกัมมันตภาพรังสี และกฎ
การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี อันตรกิริยาระหวางรังสีนิวเคลียรกับสสาร การตรวจสอบและการวัด
ปริมาณรังสี หลักการของเครื่องปฏิกรณปรมาณู อันตรายจากกัมมันตรังสีและการปองกัน  การประยุกตใช
วิทยาศาสตรนวิเคลียรในทางชีววิทยาและทางยา 
    Atomic structure and the basic elements of nucleus Radioactive decay Interaction 
of radioactive with matter Measurement of nuclear radiation  Principle of nuclear reactor  Radiation 
hazards   Nuclear science applications in biology and medicine  
 303443 เคมีซุปราโมเลกุล        2(2-0-4) 
    Supramolecular Chemistry    
    บุรพวิชา: 303341      
    Prerequisite: 303341       
    นิยามของเคมซุีปราโมเลกุล อันตรกิริยาระหวางโมเลกุล เคมีของโมเลกุลโฮสต-
เกสต การเตรียมโมเลกุลโฮสตสําหรับยึดเหนี่ยวแคตไอออน แอนไอออนและโมเลกุลอินทรีย กระบวนการ
เซลฟ-แอสแซมบลิ วิธีทางกายภาพสําหรับศึกษาอันตรกริิยาระหวางโมเลกุล การออกแบบและประยุกตใชซุป
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ราโมเลกุลในการเปนโมเลกลุารสวิตชดวยกลไกการถายเทอิเล็กตรอนและพลังงาน พลังงาน โมเลกุลตรรกะ 
และเครื่องมือระดับโมเลกุล 
    Definition of supramolecular chemistry Host-gust chemistry Synthesis of host 
molecules for recognize cations, anions and neutral molecules Templates and self-assembly process 
Physical methods used in supramolecular chemistry Applications of supramolecules as molecular switches 
using electron and energy transfers, molecular logic gates and molecular machines 
 303449  หัวขอเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย     2(2-0-4) 
    Selected Topics in Inorganic Chemistry 
    บุรพวิชา: 303341  
    Prerequisite: 303341 
    ทฤษฎีใหมๆ และความกาวหนาในทางอนินทรียเคมี รวมทั้งอนินทรยีเคมีประยุกต 
    Current topics in inorganic chemistry and applications 
 303451  การวิเคราะหทางเคมีโดยไมโครชิฟ    2(2-0-4) 
    Chemical Analysis on Microchip 
    บุรพวิชา  :  303351 
    Prerequisite: 303351 
    เทคโนโลยีการสรางไมโครชิฟเพื่อการวเิคราะหทางเคม ี การตรวจวดั และการ
ประยุกต 
    Microchip fabrication for chemical analysis, detection, and application 
 303452 โครมาโทกราฟของการแยกเชิงไฟฟา    2(2-0-4) 
    Electroseparation Chromatography 
    บุรพวิชา : 303351 
    Prerequisite: 303351 
    ทฤษฎีและหลกัการเทคนิคไมเซลลารอิเล็กโทรไคเนติกโครมาโทกราฟ แคปปลา
รีอิเล็กโทรโครมาโทกราฟ เครื่องมือและการประยุกตใช 
    Theory and principle of capillary zone electrophoresis, micellar electrokinetic 
chromatography, capillary electrochromatography, instrument, and application 
 303453        ระบบอัตโนมัตทิางเคมีวิเคราะห                2(2-0-4) 
    Automation in Analytical Chemistry    
    บุรพวิชา  :  303351 
    Prerequisite: 303351 
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    ทฤษฎีหลักการและการประยุกตใชสําหรับการวิเคราะหทางเคมีดวยระบบการไหล
อัตโนมัติแบบตาง ๆ   
    Theory, principles and applications for chemical analysis of various types in 
automatic flow-based systems   
 303454 วิธีการตกเคลอืบและการวเิคราะหฟลมบาง    2(2-0-4) 
    Deposition Methods and Thin Film Analysis 
    บุรพวิชา  :  303351 
    Prerequisite: 303351 
    การตกเคลือบเชิงไอกายภาพ การตกเคลือบเชิงไอเคมี การตกเคลือบเชิงสปตเตอร
ริง การตกเคลือบเชิงเคมีไฟฟา การวิเคราะหฟลมบางดวยการตรวจวดัอิเล็กตรอน ไอออน และโฟตอน กลอง
จุลทรรศนชนิดเข็มวัดสองกราด 
    Physical vapor deposition Chemical vapor deposition Sputtering deposition 
Electrochemical deposition Thin film analysis with electron, ion, and photon detections Scanning probe 
microscopy 
 303459 หัวขอเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห     2 (2-0-4) 
    Selected Topics in Analytical Chemistry 
    บุรพวิชา  : 303351 
    Prerequisite: 303351 
    ทฤษฎีและเทคนิคใหมทางเคมีวิเคราะห รวมทั้งการนําไปประยุกตใช 
    New theory and technique in analytical chemistry and applications 
        303473 พลาสติกสําหรับงานบรรจุภณัฑ     2(2-0-4) 
    Plastic Packaging 
   บุรพวิชา  : 303474 
   Prerequisite: 303474 
   ความหมาย หนาที่และความสําคัญของบรรจุภัณฑ ชนิดของพลาสติกสําหรับงาน
บรรจุภัณฑ การขึ้นรูปบรรจุภัณฑพลาสติกชนิดตางๆ สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และการทดสอบ
สมบัติของบรรจุภัณฑพลาสติก การสงผานมวลสารในบรรจุภัณฑพลาสติก เชนการแพร การซึม และการ
เคลื่อนยาย 

The aim of this course is to provide a basic scientific understanding of plastic  
packaging The course also emphasizes on the processing, the chemical and physical properties and the 
evaluation and testing of plastic packaging Mass transfer in plastic packaging materials such as diffusion, 
permeation and migration is included  
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 303476 เคมียา        2(2-0-4) 
    Medicinal Chemistry 
    บุรพวิชา: 316201  
    Prerequisite: 316201  
                การออกแบบยาใหมหรือการพัฒนาสารที่พบวามีฤทธิ์อยูแลว กระบวนการใหมๆ 
ในการพัฒนายา หลักการทั่วไปของการออกฤทธิ์ในระดับโมเลกุลของยา โดยจะมุงเนนไปที่คณุสมบัติทาง
กายภาพของยา คุณสมบัติทางฟสิกสเคมีและชีวเคม ีความสัมพันธระหวางโครงสรางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
หลักการพื้นฐานในการเกิดการอันตรกิริยาระหวางยาและรีเซพเตอร และการเกิดเมตาบอลิสมของยา 
                The design of new drugs or analogs of known biological active compounds, 
modern drug development processes  The general principles of drug action at the molecular level 
emphasizing on physico-chemical and biochemical properties of drug substances, the relationships between 
chemical structures and biological activities, the molecular basis for drug-receptor interactions, and drug 
metabolism 
 303477  เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม   2(2-0-4) 
    Chemistry of Health & Beauty Products 
    บุรพวิชา: 303220 หรือ 303224 
               Prerequisite: 303220 or 303224 
             ศึกษาการทําผลิตภัณฑถนอมผิว ผลิตภัณฑถนอมเสนผม  ผลิตภัณฑอโรมา และ
ผลิตภัณฑสมนุไพรเพื่อสุขภาพ รวมทั้งศกึษาพลังบําบดัของผลิตภัณฑทางธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพอืน่ๆ
ของพืชสมุนไพรไทย 
                Learn how to make skin care products, hair care products, aroma products and 
herbal health products including learn more about healing-assisting power of natural products and other 
biological activities of Thai medicinal plants      

 303479  เทคโนโลยียาง       2(2-0-4) 
   Rubber Technology 
   บุรพวิชา: 303220 หรือ 303224 

  Prerequisite: 303220, 303224 
   สมบัติเชิงกล สมบัติทางเคมี และการนําไปใชงานของยางธรรมชาติและยาง
สังเคราะห ความรูเบื้องตนเกีย่วกับกระบวนการขึ้นรูป การผสมสารเติมแตง และวัลนาไนเซชันของยาง  การ
วิเคราะหและทดสอบสมบัติของยางดิบและยางคอมพาวด 
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   Physical properties, chemical properties and applications of natural and synthetic 
rubbers  Introduction to rubber processing including mixing, rubber additives and vulcanization of rubber 
Characterization techniques of raw rubber and compound 

 303481 เคมีอุตสาหกรรม       2(2-0-4) 
   Industrial Chemistry 

                          กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑทางเคมใีนระดับอุตสาหกรรม  และพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพื่อใหใชวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Process of industrial chemical production, and production development for the  
efficient use of raw material 

 303482 หัวขอพิเศษทางเคมีอุตสาหกรรม     2(2-0-4) 
   Selected Topics in Industrial Chemistry 

กระบวนการผลิตที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเคมี  วัสดุและเทคโนโลยีวัสดุที ่
กําลังเปนที่สนใจในอุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยีในการวิเคราะหวัสดุ 

                           Interesting topics related to current developments in the industrial chemical 
productions, industrial materials, technology of materials and their testing methods 

 303483  ปโตรเลียมและปโตรเคมี      2(2-0-4) 
Petroleum and Petrochemistry   
บุรพวิชา:  303220 หรือ 303224 

  Prerequisite: 303220, 303224 
   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับน้ํามนัดิบและแกสธรรมชาติ การสํารวจและขดุเจาะ
ปโตรเลียม กระบวนการกลั่นแยกและปรับปรุงคุณภาพปโตรเลยีม สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ปโตรเคมี มลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมปโตรเลียม 
และพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนปโตรเลียม 

The aim of this course is to provide a basic scientific and technological 
understanding of the exploration and drilling, the production and behavior of petroleum based fuels The 
course also addresses the chemical composition and physical properties of petroleum, methods of 
fractionation and product improvement Some additional subjects such as petrochemistry, pollution due to 
petroleum industry and alternative fuels are included  
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เอกสารแนบหมายเลข 3 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวชิา  (Curriculum Mapping) หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา 2554 
 

  ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  กลุมวิชาภาษา  
1.1   กลุมวิชาภาษาองักฤษ 
1.1.1   ภาษาองักฤษขั้นพืน้ฐาน 
222101   ภาษาอังกฤษ 1               

 

222102   ภาษาอังกฤษ 2                

222103   ภาษาอังกฤษ 3                

1.1.2   ภาษาองักฤษวิชาชีพ                

300201    ภาษาอังกฤษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.2  กลุมวิชาภาษาอื่นๆ 
222207   การฟง-พูดภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ                

222208   การอานภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ                

222209   การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ                

222271   ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน                

222272   ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ                

222273   ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษ                

228101   ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                

228202   การเขียนบทความวิชาการและงานวิจยั                

233193   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1                

233195   ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1                 

233197   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                 

235101   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1                

รายวิชา 1. คุณธรรม 2.  ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวเิคราะห 
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จริยธรรม ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
265109    มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ 

               

3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
671101    สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ 

               

4.  กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
4.1  สําหรับสายวิทยาศาสตร 
302101    คณิตศาสตรในชีวติประจําวนั                
309103   วิทยาศาสตรทางทะเล                
5.  วิชาคอมพวิเตอร 
885101    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                
                

                

                

                

รายวิชา 1. คุณธรรม 2.  ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวเิคราะห 
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จริยธรรม ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6.  กลุมวิชาเลือก 
6.1   กลุมสรางเสริมสุขภาพ                
107106   การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน                 
441110   พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสรางเสริม 

สมรรถภาพ  
               

731101   ทักษะชีวิตและสุขภาพวยัรุน                  

850101   การฝกดวยเครื่องน้ําหนกัเพื่อสุขภาพ                  

850102   การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ                   

850106   วายน้ําเพื่อสุขภาพ                 

850107   ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ                 

850108   แฮนดบอลเพื่อสุขภาพ                  

850109   แบดมินตันเพื่อสุขภาพ                   

850110   เทนนิสเพื่อสุขภาพ                 

850111   ซอฟทเทนนิสเพื่อสุขภาพ                  
รายวิชา 1. คุณธรรม 2.  ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวเิคราะห 
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จริยธรรม ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

850112   เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ                  

850113   มวยไทยเพื่อสุขภาพ                    

850114   กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ                    

850115   ตะกรอเพื่อสุขภาพ                    

850116   ศิลปะสูปองกันตวัเพื่อสุขภาพ                  

850117   เทควันโดเพื่อสุขภาพ                    

850118   โบวลิ่งเพื่อสุขภาพ                   

850119   เปตองเพื่อสุขภาพ                   

850120   ลีลาศเพื่อสุขภาพ                    

850121   แอโรบิกดานซเพื่อสุขภาพ                    

850122   กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ                    

850123   โยคะเพื่อสุขภาพ                    

850124   วูดบอลเพื่อสุขภาพ                     
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.  ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

5. ทักษะการวเิคราะห 
การสื่อสาร และ
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ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

850125   แชรบอลเพื่อสุขภาพ                     

6.2   กลุมการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวติ 
107108    ศิลปะการทํางานอยางเปนสุข   

               

241102    การเสริมสรางบุคลิกภาพและพัฒนาตน                 

311191   รูรอบเรื่องอาหาร                   

414202   อารมณและการจดัการความเครยีด                  

6.3   กลุมปรัชญา ศาสนา และหนาที่พลเมือง 
257102   เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวนั  

               

402403   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันาสังคม                

6.4   กลุมตรรกะและการพัฒนาความคิด 
402405   การคิดสรางสรรคเพื่อสังคม  
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1.  กลุมวิชาแกน  
302111 แคลคูลัส 1                  

302112 แคลคูลัส 2                  

303101 เคมี 1                   

303102  เคมี 2                  

303103  ปฏิบัติการเคมี                  

306100 ชีววิทยาทั่วไป                  

306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป                  

308100 ฟสิกส 1                   

308101 ฟสิกส 2                   

308102 ปฏิบัติการฟสิกสเบือ้งตน                  

312201 สถิติเบื้องตนสําหรับวิทยาศาสตร                  
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

2.  กลุมวิชาเฉพาะดาน 
302218 คณิตศาสตรสําหรับเคมี                  

316201   ชีวเคมีทั่วไป                  

316221   ปฏิบัติการชีวเคมีทัว่ไป                  

หมวดวิชาเอก 
1.  กลุมวิชาเอกบังคับ  
303222 เคมีอินทรีย 1                  
303223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1                  

303224  เคมีอินทรีย 2                  

303225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2                  

303233 เคมีฟสิกัล 1                  

303240 ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะหเคมีอนิน 
ทรีย                  

303241  เคมีอนินทรีย 1                  
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

303242   เคมีอนินทรีย 2                  

303252    เคมีวิเคราะห                   

303253   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห                   

303321  สเปคโตรสโคปของสารอินทรีย                  

303322  เคมีอินทรีย 3                  

303330  เคมีฟสิกัล 2                  

303331 ปฏิบัติการเคมีฟสิกลั 1                  

303332 เคมีฟสิกัล 3                  

303333 ปฏิบัติการเคมีฟสิกลั 2                  

303340 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1                  

303341  เคมีอนินทรีย 3                  

303351 การวิเคราะหเชิงเครือ่งมือ                  
303352 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเชิงเครื่องมือ                  
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

303491 สัมมนาเคมี                  

303492 โครงงานเคม ี                  

2.  กลุมวิชาเอกเลือก 
2.1 กลุมสหวิทยาการ 
311393 การบริหารคุณภาพ                  

303371  คอมพิวเตอรสําหรบัเคมี                  

303372  เคมีปลอดภัย                   

303373 เอกสารทางเคมีและระเบยีบวิธีวิจยั                  

303436 วิทยาศาสตรนาโน และนาโน
เทคโนโลยี                  

303441 เคมีชีวอนินทรีย                  

303455 การจัดการหองปฏิบัติการวิเคราะห                      

303338  เคมีคอมพิวเตอรพืน้ฐาน    
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

303474 เคมีพอลิเมอร                  

303475 เคมีสิ่งแวดลอม                  

303478 เทคโนโลยีพอลิเมอร                  

 
2.2 กลุมที่ไมใชสหวิทยาการ 

                 

303353   การแยกเชิงเคม ี                  

303421 ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ                  

303422 เคมีอินทรียสังเคราะห                   

303429 หัวขอเลือกสรรทางเคมีอินทรีย                  

303431 สเปกโทรสโกปเชิงโมเลกุล                  

303432  เคมีพื้นผิว                  

303433  เคมีคอลลอยดพื้นฐาน                  

303434   เคมีควอนตัม                  

303435   เคมีคํานวณ                  
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

303438 การจําลองโมเลกุล                        

303439 หัวขอเลือกสรรทางเคมีฟสิกัล                  

303440 เคมีเกี่ยวกับสารออรกาโนเมตัลลิก                  

303442 เคมีนิวเคลียร                  

303443 เคมีซูปราโมเลกุล                  

303449 หัวขอเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย                  

303451 การวิเคราะหทางเคมีโดยไมโครชิฟ                  

303452 โครมาโทกราฟของการแยกเชิงไฟฟา                  

303453 ระบบอัตโนมตัิทางเคมีวิเคราะห                  

303454 วิธีการตกเคลอืบและการวเิคราะหฟลม
บาง                  

303459 หัวขอเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห                  

303473 พลาสติกสําหรับงานบรรจุภณัฑ                   

303476 เคมียา                  
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

303477 เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและความ
งาม 

                 

303479 เทคโนโลยียาง                  

303481 เคมีอุตสาหกรรม                  

303482 หัวขอพิเศษทางเคมอีุตสาหกรรม                  

303483 ปโตรเลียมและปโตรเคมี                  
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มาตรฐานผลการเรียนรูของคณะวิทยาศาสตร 
1.   ดานคณุธรรม จริยธรรม 

1.  ตระหนกัในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนเคารพในกฎระเบียบและวัฒนธรรมขององคกร 
2.   มีความซื่อสัตยสุจริต 
3.  มีวินยั 

2.   ดานความรู 
1. มีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
2.  มีความรูความเขาใจในศาสตรอื่น และสามารถนํามาบูรณาการกับศาสตรทางวิทยาศาสตรได 
3. เขาใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางถองแท 
4.  มีความใฝรูและติดตามความกาวหนาทางวชิาการ 

3.   ดานทักษะทางปญญา 
1.  นําความรูทางทฤษฎีและปฏบิัติไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ  
2.  สามารถวิเคราะห เชื่อมโยงและนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
3.  นํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปแกปญหา 

4.   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
1.   ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
2.   มีภาวะผูนําและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 
3.   มีความรับผิดชอบตอตนเอง องคกร และสังคม 

5. ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.  ใชความรูทางสถิติและคณิตศาสตรในการวิเคราะหและนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ 
2.  ใชภาษาไทยอยางถูกตองทั้งภาษาพดูและภาษาเขียน  
3.   ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 
4.  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวม สืบคน และนําเสนอไดเปนอยางดี   


	2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
	หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

	จำนวนหน่วยกิตรวม
	จำนวนหน่วยกิตรวม
	จำนวนหน่วยกิตรวม
	จำนวนหน่วยกิตรวม
	 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
	 302112  แคลคูลัส 2       3(3-0-6)

	 303474 เคมีพอลิเมอร์       2(2-0-4)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/ภาควิชา 

คณะวิทยาศาสตร์   ภาควิชาเคมี

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Chemistry


2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อปริญญาภาษาไทย     
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

             ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ 
: Bachelor of Science (Chemistry)


อักษรย่อภาษาไทย         
: วท.บ. (เคมี)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ   
: B.Sc. (Chemistry)


3.  วิชาเอก

ไม่มี 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

 
5.1  รูปแบบ

 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 
5.2  ภาษาที่ใช้

 

ภาษาไทย

 
5.3  การรับเข้าศึกษา  

 

รับนิสิตไทย หากเป็นนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยดีสามารถสมัครเข้าศึกษาได้

 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุเห็นชอบหลักสูตร

(  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 

สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2553 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 1/2554

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 


จะขอประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา 2556

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1)  นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิจัยของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเคมี

2)  ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมและปิโตรเคมีต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์และพอลิเมอร์ 


3)  ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


4)  ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเคมี


5)  อาจารย์และบุคลากรในสายงานวิทยาศาสตร์และเคมี

9.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


1. 
นางสาวนภา ตั้งเตรียมจิตมั่น 

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Doctor of Philosophy (Chemistry) Monash University, AUS  พ.ศ. 2550



		Master of Science (Chemistry)Brock University, CA พ.ศ. 2540



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์






2. 
นายเอกรัฐ ศรีสุข 


เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Doctor of Philosophy (Chemistry) Inha University, Korea พ.ศ. 2547



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2539



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์






3.    นางสาวจอมใจ สุกใส 


เลขประจำตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549



		



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์





      4.    นางศศิธร มั่นเจริญ


เลขประจำตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		ปริญญาดุษฎีบัณฑิต(เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2552



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2539



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์





     
5. นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา


เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Doctor of Philosophy (Theoretical Chemistry) Universidade do Porto, Portugal พ.ศ. 2549



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์





10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 


( ในสถานที่ตั้ง

( นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ..............................................


11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในสถานการณ์โลกในปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจที่สูงและจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  การเปลี่ยนแปลงของโลกจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างรวดเร็วและรุนแรง เช่น การถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2540 และ 2552 นั้นทำให้ประเทศไทยปรับแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการรักษาและเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต  แต่ที่ผ่านมาความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวมและในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่เข้มแข็งเพียงพอ  มหาวิทยาลัยบูรพามีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งจัดเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งของภาควิสาหกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากนี้ประเทศไทยมีการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เช่น เครือข่ายโอทอป และวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมอีกด้วย

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม


เนื่องจากสังคมได้เปลี่ยนเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น และมีการอพยพย้ายถิ่นของประชากร รวมทั้งวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมือง ข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก เช่น วัฒนธรรมการบริโภคของประชาชน นอกจากนี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสังคมที่หนาแน่นและของเสียจากอุตสาหกรรม ทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้น มีความต้องการการวิเคราะห์ตรวจสอบต่างๆเพิ่มขึ้น

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร

 
จากปรากฏการณ์การขยายตัวทางอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ความต้องการความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางเคมีมีความจำเป็นอย่างมาก  เช่น เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทางเคมีของสารต่างๆ  การค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์และวัสดุชนิดใหม่ เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนและขั้นตอนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอาหารและเครื่องใช้ การพัฒนาหลักสูตรนั้นควรคำนึงการตอบสนองความต้องการเหล่านี้  เช่น ให้ชุมชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การทำวิจัยที่ใช้โจทย์จากภาคอุตสาหกรรมที่ทำให้บัณฑิตมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เป็นต้น


 
12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

 

มหาวิทยาลัยบูรพามีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองสังคมภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะตอบสนองต่อ การผลิตและควบคุมคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ขยายตัวมากขึ้น เพื่อ  รวมทั้งพันธกิจด้านงานวิจัยที่จะช่วยในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานเหล่านั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี จึงมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านเคมีที่ทำให้ความเจริญรุดหน้าได้อย่างต่อเนื่อง  และเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน


13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปที่นิสิตต้องไปเรียนในคณะอื่นๆ ซึ่งรับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว และกลุ่มรายวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้านที่นิสิตต้องไปเรียนกับภาควิชาอื่นๆในคณะวิทยาศาสตร์

 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

 กลุ่มรายวิชาแกนของสาขาวิชานี้ มีนิสิตจากสาขาอื่นๆในคณะวิทยาศาสตร์มาเรียนหลายสาขาวิชา  และบางรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่ให้นิสิตต่างคณะมาเรียน ได้แก่ นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ในหลักสูตรการสอนเคมี  

 
13.3  การบริหารจัดการ  

1.  ต้องมีการประสานงานกับคณะต่างๆที่จัดรายวิชา ซึ่งนิสิตในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน 

2.  ต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอยู่ต่างคณะ 

3.  กำหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพื่อให้นิสิตบรรลุผลการเรียนรู้

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

-ปรัชญา-

สร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

-ความสำคัญ-

วิชาเคมีเป็นรากฐานที่สำคัญของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความต้องการของสังคมมีความผันแปรไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ภาควิชาเคมีจึงได้ดำเนินการประเมินหลักสูตร เพื่อตรวจสอบคุณค่าและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร และนำผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาของภาควิชาให้สอดคล้องกับแนวทางความต้องการบุคลากรของประเทศ 

-เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร-


1.   หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรปี พ.ศ. 2549


2.   เพื่อปรับโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.  2553 

      ของมหาวิทยาลัย

3.  เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน และวิชาเอกให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งให้มีความทันสมัยตรงตามความต้องการของสังคม

-วัตถุประสงค์ของหลักสูตร-

1.  เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีศักยภาพในการค้นคว้าทางวิชาการ

2.  เพื่อให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรร มีทักษะในการสื่อสาร การจัดการ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

3.  เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ทางเคมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ความรู้ทางเคมีร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และ/หรือมีทักษะกระบวนการวิจัยเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงได้

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

		แผนการพัฒนา

		กลยุทธ์

		หลักฐาน/ตัวบ่งชี้



		แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

		1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรม

3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

		1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2. ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารย์ปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ

3. ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง



		แผนการพัฒนาทักษะการสอนและการประเมินผลของอาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน

		1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

		1. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการสอนและการประเมินผลตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน

2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน







หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1.  ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ 

หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค 


1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน เฉพาะรายวิชาแกน ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 


ไม่มี

2.  การดำเนินการหลักสูตร


2.1 วัน-เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน

 จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ ในกรณีที่ใช้วิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการ  


2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  ดังนี้

1.  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

2.  สําเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

3.  สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

             4.  เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

5. ไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

1.  นิสิตมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ 

2.  ระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้นิสิตมีปัญหาในการปรับตัวในการเรียน

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ2.3

1.  จัดให้มีการสอนเสริมก่อนเปิดภาคการศึกษา  เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมี “โครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี1 สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์”  ประจำปีการศึกษา

2.  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อให้คำแนะนำแก่นิสิตอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการเรียนและการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่

2.5  แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี  

		ปีการศึกษา

		2554

		2555

		2556

		2557

		2558



		จำนวนรับเข้า (ปี 1)

		80

		80

		80

		80

		80



		นิสิตชั้นปีที่ 2

		

		80

		80

		80

		80



		นิสิตชั้นปีที่ 3

		

		

		80

		80

		80



		นิสิตชั้นปีที่ 4

		

		

		

		80

		80



		รวม

		

		

		

		

		320



		จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

		

		

		

		

		80






2.6  งบประมาณตามแผน

 



หน่วย : พันบาท


		หมวดรายจ่าย

		2554

		2555

		2556

		2557

		2558



		1. งบบุคลากร

		1,438

		1,510

		1,585

		1,665

		1,748



		2. งบดำเนินการ

		1,632

		2,176

		3,264

		6,528

		6,528



		3. งบลงทุน

		200

		200

		300

		300

		350



		4. งบเงินอุดหนุน

		850

		850

		900

		900

		900



		รวม

		4,120

		4,736

		6,050

		9,393

		9,577





2.7 ระบบการศึกษา 

  

(   แบบชั้นเรียน



(  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก



(  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก



(  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning)



(  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต



(  อื่นๆ (ระบุ).......................................................  


2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

2.8.1  นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน หรือศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเข้าศึกษาใน   

    หลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา

2.8.2  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแล้วโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้

    เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 


3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน



3.1 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
3.1.1  จำนวนหน่วยกิต        รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
129      หน่วยกิต 

 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร

 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  

               30       หน่วยกิต

		-

		กลุ่มวิชาภาษา

		12

		หน่วยกิต



		-

		กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

		3

		หน่วยกิต



		-

		กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

		3

		หน่วยกิต



		-

		กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

		4

		หน่วยกิต



		-

		วิชาคอมพิวเตอร์

		3

		หน่วยกิต



		-

		กลุ่มวิชาเลือก 

		5

		หน่วยกิต
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หน่วยกิต

		-

		วิชาแกน

		27

		หน่วยกิต



		-

		วิชาเฉพาะด้าน

		7

		หน่วยกิต



		-

		วิชาเอกบังคับ

		49

		หน่วยกิต



		-

		วิชาเอกเลือก

		10

		หน่วยกิต






3) หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า

6 
หน่วยกิต


3.1.3 รายวิชา 

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 



30
หน่วยกิต

         

1.1 กลุ่มวิชาภาษา        

จำนวน    12    หน่วยกิต


1.1.1  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ      
จำนวน      9    หน่วยกิต


-  ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน   
เลือกเรียน  6  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้



ให้เรียน 2 รายวิชาตามความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษ จากรายวิชาดังต่อไปนี้



จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)

		222101

		ภาษาอังกฤษ 1

English I

		3 (3-0-6)



		222102

		ภาษาอังกฤษ 2


English II

		3 (3-0-6)



		222103

		ภาษาอังกฤษ 3


English III

		3 (3-0-6)






-  ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 
จำนวน      3    หน่วยกิต

		300201

		ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

English for Sciences and Technologies

		3 (3-0-6)






1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    

		222207

		การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

English Listening and Speaking for Careers

		3 (3-0-6)



		222208

		การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

English Reading for Careers

		3 (3-0-6)



		222209

		การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

English Writing for Careers

		3 (3-0-6)



		222271

		ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

English for Job Application

		3 (3-0-6)



		222272

		ภาษาอังกฤษสำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

English for Standardized Tests

		3 (3-0-6)



		222273

		ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ

English Grammar and Structure

		3 (3-0-6)



		228101

		ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai Language Skills for Communication

		3 (3-0-6)



		228202

		การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย

Academic Article and Research Writing

		   3 (3-0-6)



		233193

		ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1 


Khmer for Communication I

		3 (3-0-6)



		233195  

		ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1

Vietnamese for Communication I

		3 (3-0-6)



		233197

		ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร

Indonesian for Communication 



		3 (3-0-6)



		235101

		ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

Chinese for Communication I

		3 (3-0-6)






     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

		265109

		มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

Integrated Humanities

		3 (3-0-6)






    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

		671101

		สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ

Integrated Social Sciences

		3 (3-0-6)






    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 หน่วยกิต  

		302101

		คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Mathematics in Everyday Life

		2 (2-0-4)



		309103

		วิทยาศาสตร์ทางทะเล

Marine Science

		2 (2-0-4)






   1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

		885101

		เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

Information Technology in Daily Life

		3 (2-2-5)






1.6 กลุ่มวิชาเลือก  เลือกเรียน 5 หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้



1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  



1.6.1.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 1) บังคับให้เรียน 1 รายวิชา 


         จำนวน  1 หน่วยกิต จาก  25  รายวิชาต่อไปนี้

		850101

		การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

Weight Training for Health

		1 (0-2-1)



		850102

		การเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ

Walking and Jogging for Health

		1 (0-2-1)



		850103

		ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

Football for Health

		1 (0-2-1)



		850104

		บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ 

Basketball for Health

		1 (0-2-1)



		850105

		วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ  

Volleyball for Health

		1 (0-2-1)



		850106

		ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ 

Swimming for Health

		1 (0-2-1)



		850107

		ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ 

Futsal for Health

		1 (0-2-1)



		850108

		แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ  

Handball for Health

		1 (0-2-1)



		850109

		แบดมินตันเพื่อสุขภาพ   

Badminton for Health

		1 (0-2-1)



		850110

		เทนนิสเพื่อสุขภาพ 

Tennis for Health

		1 (0-2-1)



		850111

		ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ  

Soft Tennis for Health

		1 (0-2-1)



		850112

		เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ  

Table Tennis  for Health

		1 (0-2-1)



		850113

		มวยไทยเพื่อสุขภาพ  

Muay Thai for Health

		1 (0-2-1)



		850114

		กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ  

Krabi Krabong for Health

		1 (0-2-1)



		850115

		ตะกร้อเพื่อสุขภาพ  

Takraw for Health

		1 (0-2-1)



		850116

		ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ  

Martial Art for Health

		1 (0-2-1)



		850117

		เทควันโดเพื่อสุขภาพ  

Taekwando for Health

		1 (0-2-1)



		850118

		โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ 

Bowling for Health

		1 (0-2-1)



		850119

		เปตองเพื่อสุขภาพ 

Petangue for Health

		1 (0-2-1)



		850120

		ลีลาศเพื่อสุขภาพ  

Social Dance for Health

		1 (0-2-1)



		850121

		แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ  

Aerobic Dance for Health

		1 (0-2-1)



		850122

		กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  

Rhythmic Activities for Health

		1 (0-2-1)



		850123

		โยคะเพื่อสุขภาพ  

 Yoga for Health

		1 (0-2-1)



		850124

		วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ   

Woodball for Health

		1 (0-2-1)



		850125

		แชร์บอลเพื่อสุขภาพ   

 Chairball  for  Health

		1 (0-2-1)






1.6.1.2 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 2) ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จำนวน 4 หน่วยกิต

                                    จากรายวิชาดังต่อไปนี้

		107106

		การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 


First Aid and Basic Life Support

		2 (1-2-3)



		441110

		พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ 


Physical Education and  Recreation for Fitness Promotion

		2 (1-2-3)



		731101

		ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

Life Skills  and  Adolescent  Health

		2 (2-0-4)






1.6.2 กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต

		107108

		ศิลปะการทำงานอย่างเป็นสุข  

Art of Work for Happiness

		2 (2-0-4)



		241102

		การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 

Personality and Self  Development

		2 (2-0-4)



		311191

		รู้รอบเรื่องอาหาร   

Food Scholar

		2 (2-0-4)



		414202

		อารมณ์และการจัดการความเครียด  

Emotion and Stress Management

		2 (2-0-4)






1.6.3 กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง  

		257102   

		เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

Economics of Everyday Life

		2 (2-0-4)



		402403  

		หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

Sufficiency  Economy  and  Social  Development 

		2 (2-0-4)






1.6.4 กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด  

		402405 

		การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม  

Creative  Thinking  for  Society

		2 (2-0-4)





2) หมวดวิชาเฉพาะ   




        93 
      หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน จำนวน 27 หน่วยกิต

		302111

		แคลคูลัส 1


Calculus I

		3 (3-0-6)



		302112

		แคลคูลัส 2


Calculus II

		3 (3-0-6)



		303101

		เคมี 1


Chemistry I

		3(3-0-6)



		303102

		เคมี 2


Chemistry II

		3 (3-0-6)



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

Chemistry Laboratory 

		1 (0-3-1)



		306100

		ชีววิทยาทั่วไป 1


General Biology I

		3 (3-0-6)



		306101

		ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1


General Biology Laboratory I

		1  (0-3-1)



		308100

		ฟิสิกส์ 1



Physics I

		3 (3-0-6)



		308101

		ฟิสิกส์ 2 


Physics II

		3 (3-0-6)



		308102

		ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

Introductory Physics Laboratory I

		1  (0-3-1)



		312201

		สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

Elementary Statistics for Science

		3 (3-0-6)





2.2 วิชาเฉพาะด้าน
 จำนวน
7 หน่วยกิต

		302218

		คณิตศาสตร์สำหรับเคมี

Mathematics for Chemists

		3 (3-0-6)



		316201

		ชีวเคมีทั่วไป

General Biochemistry

		3 (3-0-6)



		316221

		ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

General Biochemistry Laboratory

		1  (0-3-1)





2.3 วิชาเอกบังคับ
จำนวน 49 หน่วยกิต

		303222

		เคมีอินทรีย์ 1


Organic Chemistry I

		3 (3-0-6)



		303223

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1


Organic Chemistry Laboratory I

		1  (0-3-1)



		303224

		เคมีอินทรีย์ 2


Organic Chemistry II

		3 (3-0-6)



		303225

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2


Organic Chemistry Laboratory II

		1  (0-3-1)



		303233

		เคมีฟิสิกัล 1


Physical Chemistry I

		3 (3-0-6)



		303240

		ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์

Qualitative Inorganic Analysis Laboratory

		1  (0-3-1)



		303241

		เคมีอนินทรีย์ 1


Inorganic Chemistry I

		3 (3-0-6)



		303242

		เคมีอนินทรีย์ 2


Inorganic Chemistry II

		3 (3-0-6)



		303252

		เคมีวิเคราะห์ 

Analytical Chemistry 

		3 (3-0-6)



		303253

		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

Analytical Chemistry Laboratory 

		2 (0-6-2)



		303321

		สเปคโตรสโคปีของสารอินทรีย์

Spectroscopy of Organic Compounds

		3 (3-0-6)



		303322

		เคมีอินทรีย์ 3 


Organic Chemistry III 

		3 (3-0-6)



		303330

		เคมีฟิสิกัล 2


Physical Chemistry II

		3 (3-0-6)



		303331

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1


Physical Chemistry Laboratory I

		1  (0-3-1)



		303332

		เคมีฟิสิกัล 3


Physical Chemistry III

		3 (3-0-6)



		303333

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2


Physical Chemistry Laboratory II

		1  (0-3-1)



		303340

		ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

Inorganic Chemistry Laboratory I

		1  (0-3-1)



		303341

		เคมีอนินทรีย์ 3


Inorganic Chemistry III

		3 (3-0-6)



		303351

		การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

Instrumental Analysis

		3 (3-0-6)



		303352

		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

Instrumental Analytical Chemistry Laboratory

		2 (0-6-2)



		303491

		สัมมนาเคมี

Chemistry Seminar

		1 (0-2-1)



		303492

		โครงงานเคมี

Chemistry Projects

		2 (0-4-2)





2.4 วิชาเอกเลือก
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต โดยให้มีรายวิชาในกลุ่ม

สหวิทยาการ (Multidisciplinary) อย่างน้อย 4 หน่วยกิต (ใน 4 หน่วยกิตนี้ให้มี

รายวิชาที่มีปฏิบัติการ 1 หน่วยกิตรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 รายวิชา) 


-กลุ่มสหวิทยาการ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

		311393     

		การบริหารคุณภาพ

Quality Management

		2 (2-0-4)





		303371

		คอมพิวเตอร์สำหรับเคมี 

Computer for Chemistry

		2 (1-2-3)



		303372

		เคมีปลอดภัย

Chemical Safety

		2 (2-0-4)



		303373

		เอกสารทางเคมีและระเบียบวิธีวิจัย

Chemical Literature and Research Methods

		2 (1-2-3)



		303436

		วิทยาศาสตร์นาโน และนาโนเทคโนโลยี

Nanoscience and Nanotechnology

		2 (2-0-4)



		303441

		เคมีชีวอนินทรีย์

Bioinorganic Chemistry

		2 (2-0-4)



		303455

		การจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

Managing the Analytical Laboratory


		2(2-0-4)



		303338

		เคมีคอมพิวเตอร์พื้นฐาน      


Basic Computational Chemistry

		3 (2-2-5)



		303474

		เคมีพอลิเมอร์

Polymer Chemistry

		2 (2-0-4)



		303475

		เคมีสิ่งแวดล้อม

Environmental Chemistry

		2 (2-0-4)



		303478

		เทคโนโลยีพอลิเมอร์

Polymer Technology

		2 (2-0-4)






- กลุ่มที่ไม่ใช่สหวิทยาการ 

		303353

		การแยกเชิงเคมี

Chemical Separations

		2 (2-0-4)



		303421

		ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

Natural Products

		2 (2-0-4)



		302422

		เคมีอินทรีย์สังเคราะห์

Organic Synthesis

		2 (2-0-4)



		303429

		หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์

Selected Topics in Organic Chemistry

		2 (2-0-4)



		303431

		สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล 

Molecular Spectroscopy 

		2 (2-0-4)



		303432

		เคมีพื้นผิว  

Surface Chemistry

		2 (2-0-4)



		303433

		เคมีคอลลอยด์พื้นฐาน
    


Basic Colloid Chemistry

		2 (2-0-4)



		303434

		เคมีควอนตัม

Quantum Chemistry

		2 (2-0-4)



		303435

		เคมีคำนวณ 

Computational Chemistry

		3 (2-2-5)



		303438

		การจำลองโมเลกุล        

Molecular Modeling 

		3 (2-2-5)



		303439

		หัวข้อเลือกสรรทางเคมีฟิสิกัล

Selected Topics in Physical Chemistry

		2 (2-0-4)



		303440

		เคมีเกี่ยวกับสารออร์กาโนเมตัลลิก

Organometallic Chemistry

		2 (2-0-4)



		303442

		เคมีนิวเคลียร์

Nuclear Chemistry

		2 (2-0-4)



		303443

		เคมีซุปราโมเลกุล

Supramolecular Chemsitry

		2 (2-0-4)



		303449

		หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์

Selected Topics in Inorganic Chemistry

		2 (2-0-4)



		303451

		การวิเคราะห์ทางเคมีโดยไมโครชิฟ

Chemical Analysis on Microchip

		2 (2-0-4)



		303452

		โครมาโทกราฟีของการแยกเชิงไฟฟ้า

Electroseparation Chromatography

		2 (2-0-4)



		303453

		ระบบอัตโนมัติทางเคมีวิเคราะห์


Automation in Analytical Chemistry

		2 (2-0-4)



		303454

		วิธีการตกเคลือบและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง

Deposition Methods and Thin Film Analysis

		2 (2-0-4)



		303459

		หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์


Selected Topics in Analytical Chemistry

		2 (2-0-4)



		303473

		พลาสติกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์



Plastic Packaging

		2 (2-0-4)



		303476

		เคมียา

Medicinal Chemistry

		2 (2-0-4)



		303477

		เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

Chemistry of Health & Beauty Products

		2 (2-0-4)



		303479

		เทคโนโลยียาง

Rubber Technology

		2 (2-0-4)



		303481

		เคมีอุตสาหกรรม

Industrial Chemistry

		2 (2-0-4)



		303482

		หัวข้อพิเศษทางเคมีอุตสาหกรรม

Selected Topics in Industrial Chemistry

		2 (2-0-4)



		303483

		ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

Petroleum and Petrochemistry

		2 (2-0-4)





3) วิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือเลือกเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ความหมายของรหัสวิชา

 
เลขรหัส 
303 

หมายถึง 
สาขาวิชาเคมี


เลขรหัสตัวที่
   4

หมายถึง  
ชั้นปีที่เปิดสอน


เลขรหัสตัวที่
                   5
หมายถึง 
กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้



เลข 0 และ 1 
หมายถึง   
กลุ่มวิชา พื้นฐาน 



เลข 2

หมายถึง  
กลุ่มวิชา เคมีอินทรีย์



เลข 3

หมายถึง   
กลุ่มวิชา เคมีฟิสิกัล



เลข 4

หมายถึง  
กลุ่มวิชา เคมีอนินทรีย์



เลข 5

หมายถึง  
กลุ่มวิชา เคมีวิเคราะห์



เลข 7 และ 8
หมายถึง  
กลุ่มวิชา เคมีประยุกต์



เลข 9

หมายถึง 
วิชาสัมมนาและโครงงาน


เลขรหัสตัวที่
            6       
หมายถึง
ลำดับของรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลข        

               


รหัสตัวที่ 5


3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 



แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษาเป็นดังนี้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

		

		

		หน่วยกิต



		22210x

		ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2)

		3 (3-0-6)



		265109

		มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

		3 (3-0-6)



		302111

		แคลคูลัส 1

		3 (3-0-6)



		303101

		เคมี 1

		3 (3-0-6)



		308100

		ฟิสิกส์ 1

		3 (3-0-6)



		306100

		ชีววิทยาทั่วไป 1

		3 (3-0-6)



		306101

		ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

		1 (0-3-1)



		8501xx

		ศึกษาทั่วไป กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ

		1 (0-2-1)



		

		จำนวนหน่วยกิตรวม

		20





ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

		

		

		หน่วยกิต



		22210x

		ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3)

		3 (3-0-6)



		302112

		แคลคูลัส 2

		3 (3-0-6)



		303102

		เคมี 2        

		3 (3-0-6)



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1 (0-3-1)



		308101

		ฟิสิกส์ 2

		3 (3-0-6)



		308102

		ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

		1 (0-3-1)



		885101

		เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

		3 (2-2-5)



		xxxxxx

		ศึกษาทั่วไป กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ

		2 (2-0-4)



		

		จำนวนหน่วยกิตรวม

		19





ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

		

		

		หน่วยกิต



		300201

		ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		3 (3-0-6)



		302218

		คณิตศาสตร์สำหรับเคมี    

		3 (3-0-6)



		312201

		สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์  

		3 (3-0-6)



		303222

		เคมีอินทรีย์ 1 

		3 (3-0-6)



		303223

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  

		1 (0-3-1)



		303241

		เคมีอนินทรีย์ 1 

		3 (3-0-6)



		303252

		เคมีวิเคราะห์ 

		3 (3-0-6)



		

		จำนวนหน่วยกิตรวม

		19









ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

		

		

		หน่วยกิต





		302101

		คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

		2 (2-0-4)



		xxxxxx

		ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ

		3 (3-0-6)



		xxxxxx

		วิชาเลือกเสรี

		2



		303224

		เคมีอินทรีย์ 2   

		3 (3-0-6)



		303225

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2  

		1 (0-3-1)



		303233

		เคมีฟิสิกัล 1  

		3 (3-0-6)



		303240

		ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์   

		1 (0-3-1)



		303242

		เคมีอนินทรีย์ 2   

		3 (3-0-6)



		303253

		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์    

		2 (0-6-2)



		

		จำนวนหน่วยกิตรวม

		20





ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

		

		

		หน่วยกิต



		309103

		วิทยาศาสตร์ทางทะเล

		2 (2-0-4)



		316201

		ชีวเคมีทั่วไป  

		3 (3-0-6)



		316221

		ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป  

		1 (0-3-1)



		303321

		สเปคโตรสโคปีของสารอินทรีย์  

		3 (3-0-6)



		303330

		เคมีฟิสิกัล 2 

		3 (3-0-6)



		303331

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1  

		1 (0-3-1)



		303341

		เคมีอนินทรีย์ 3

		3 (3-0-6)



		303340

		ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 

		1 (0-3-1)



		303351

		การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ   

		3 (3-0-6)



		

		จำนวนหน่วยกิตรวม

		20





ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย


		

		

		หน่วยกิต



		303322

		เคมีอินทรีย์ 3   

		3 (3-0-6)



		303332

		เคมีฟิสิกัล 3  

		3 (3-0-6)



		303333

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 

		1 (0-3-1)



		303352

		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 

		2 (0-6-2)



		xxxxxx

		วิชาเอกเลือก

		2



		xxxxxx

		วิชาเลือกเสรี

		4



		

		จำนวนหน่วยกิตรวม

		15





ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น

		

		

		หน่วยกิต



		671101  

		สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ

		3 (3-0-6)



		303491

		สัมมนาเคมี 

		1 (0-2-1)



		xxxxxx

		ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก

		2



		xxxxxx

		วิชาเอกเลือก

		6



		

		จำนวนหน่วยกิตรวม

		12





ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย


		

		

		หน่วยกิต



		303492

		โครงงานเคมี  

		2 (0-4-2)



		xxxxxx

		วิชาเอกเลือก

		2



		

		จำนวนหน่วยกิตรวม

		4






3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

                          (เอกสารแนบหมายเลข 1)

         3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
             

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร


1. 
นางสาวนภา ตั้งเตรียมจิตมั่น 

เลขประจำตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Doctor of Philosophy (Chemistry) Monash University, AUS  พ.ศ. 2550



		Master of Science (Chemistry)Brock University, CA พ.ศ. 2540



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2


		1(0-3-0)



		303351

		การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1

		2(2-0-4)



		303353

		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

		2(0-6-0)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)



		303351

		การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

		3(3-0-6)



		303352

		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

		2(0-6-2)



		303455

		การจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

		2(2-0-4)





2. 
นายเอกรัฐ ศรีสุข 


เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Doctor of Philosophy (Chemistry) Inha University, Korea พ.ศ. 2547



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2539



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303222

		เคมีอินทรีย์ 1

		3(3-0-6)



		303471

		เอกสารทางเคมี และระเบียบวิธีวิจัย



		2(2-0-4)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)



		303373

		เอกสารทางเคมีและระเบียบวิธีวิจัย

		2(1-2-3)





3. นางสาวจอมใจ สุกใส

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303103

		เคมี 2



		3(3-0-6)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2


		1(0-3-0)



		303240

		ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์

		1(0-3-0)



		303241

		เคมีอนินทรีย์ 1

		3(3-0-6)



		303242

		เคมีอนินทรีย์ 2


		2(2-0-4)



		303341

		เคมีอนินทรีย์ 3




		2(2-0-4)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)



		303240

		ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์

		1(0-3-1)



		303241

		เคมีอนินทรีย์ 1

		3(3-0-6)



		303242

		เคมีอนินทรีย์ 2

		3(3-0-6)



		303340

		ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

		1(0-3-1)



		303341

		เคมีอนินทรีย์ 3

		3(3-0-6)



		303440

		เคมีเกี่ยวกับสารออร์กาโนเมตัลลิก

		2(2-0-4)



		303449

		หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์

		2(2-0-4)






4. นางศศิธร มั่นเจริญ

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		ปริญญาดุษฎีบัณฑิต(เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2552



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2539



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303103

		เคมี 2


		3(3-0-6)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2

		1(0-3-0)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303252

		เคมีวิเคราะห์ 

		3(3-0-6)





5. นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Doctor of Philosophy (Theoretical Chemistry) Universidade do Porto, Portugal พ.ศ. 2549



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303101 

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303104 

		ปฏิบัติการเคมี 2

		1(0-3-0)



		303233 

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1





		1(0-3-0)



		303331

		เคมีฟิสิกัล 2
 

		3(3-0-6)



		303332 

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2

		1(0-3-0)



		303333 

		เคมีฟิสิกัล 3

		3(3-0-6)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303101 

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303103 

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)



		303233 

		เคมีฟิสิกัล 1

		3(3-0-6)



		303330 

		เคมีฟิสิกัล 2

		3(3-0-6)



		303331 

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1

		1 (0-3-1)



		303332

		เคมีฟิสิกัล 3

		3(3-0-6)



		303333 

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2

		1 (0-3-1)



		303431 

		สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล

		2(2-0-4)



		303434 

		เคมีควอนตัม

		2(2-0-4)



		303435 

		เคมีคำนวณ 

		3(2-2-5)



		303373

		เอกสารทางเคมีและระเบียบวิธีวิจัย

		2(1-2-3)





3.2.2  อาจารย์ประจำ


1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่เอ็ง

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		D.Agr.Sc.(Organic Chemistry) Nagoya University, Japan  พศ. 2542



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พศ. 2538



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พศ. 2532



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303222

		เคมีอินทรีย์ 1

		3(3-0-6)



		303223

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

		1(0-3-0)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303222

		เคมีอินทรีย์ 1

		3(3-0-6)



		303223

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

		1 (0-3-1)



		303225

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

		1 (0-3-1)



		303423

		เคมีอินทรีย์สังเคราะห์

		2(2-0-4)






2. นายสมศักดิ์  ศิริไชย                        เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D. (Analytical Chemistry) Imperial College University of London,U.K. พศ. 2544



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2535



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303103

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303252

		เคมีวิเคราะห์ 1






		3(3-0-6)



		303253

		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1





		2(0-6-0)



		303353

		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ



		2(0-6-0)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303252

		เคมีวิเคราะห์ 

		3(3-0-6)



		303253

		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

		2(0-6-2)



		303353

		การแยกเชิงเคมี

		2(2-0-4)






3. นางสาวสุชญา ผ่องใส                        เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry) University of Bristol, U.K. พ.ศ. 2544



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303101 

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303104 

		ปฏิบัติการเคมี 2


		1(0-3-0)



		303232

		เคมีฟิสิกัล 1





		3(3-0-6)



		303233

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1

		1(0-3-0)



		303333

		เคมีฟิสิกัล 3






		3(3-0-6)



		303391

		คอมพิวเตอร์สำหรับเคมี 

		2(1-2-3)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303101 

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)



		303233

		เคมีฟิสิกัล 1

		3(3-0-6)



		303330

		เคมีฟิสิกัล 2

		3(3-0-6)



		303331

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1

		1(0-3-1)



		303332

		เคมีฟิสิกัล 3

		3(3-0-6)



		303333

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2

		1 (0-3-1)



		303338

		เคมีคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

		3(2-2-5)



		303438

		การจำลองโมเลกุล

		3(2-2-5)






4. นางอภิญญา   นวคุณ


เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		D.Sc. (Earth and Planetary Sciences) Tokyo Institute of Technology, Japan 


พ.ศ. 2548



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303103

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2


		1(0-3-0)



		303352

		การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2

		2(2-0-4)



		303353

		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

		2(0-6-2)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303102

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)



		303352

		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

		2(0-6-2)



		303353

		การแยกเชิงเคมี

		2(2-0-4)






5. นางสาวอุทัยวรรณ ศิริอ่อน
เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D. (Chemistry) Inha University, South Korea  พ.ศ. 2551



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303103

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2


		1(0-3-0)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)






6. นางสาวประภาพรรณ   เตชะเสาวภาคย์
เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D.  Organic Chemistry Seton Hall University, USA (2534)



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303103

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2


		1(0-3-0)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)






7. นางสาวชุลีพร  พุฒนวล

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D. (Inorganic Chemistry) University of Delaware, USA (2545)



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)





		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303103

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2


		1(0-3-0)



		303240

		ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์

		1(0-3-0)



		303241

		เคมีอนินทรีย์ 1

		3(3-0-6)



		303242

		เคมีอนินทรีย์ 2


		2(2-0-4)



		303341

		เคมีอนินทรีย์ 3

		2(2-0-4)



		303342

		เคมีอนินทรีย์ 4


		2(2-0-4)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)



		303240

		ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์

		1 (0-3-1)



		303241

		เคมีอนินทรีย์ 1

		3(3-0-6)



		303242

		เคมีอนินทรีย์ 2

		3(3-0-6)



		303340

		ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

		1 (0-3-1)



		303341

		เคมีอนินทรีย์ 3

		3(3-0-6)



		303440

		เคมีเกี่ยวกับสารออร์กาโนเมตัลลิก

		2(2-0-4)



		303441

		เคมีชีวอนินทรีย์

		2(2-0-4)



		303442

		เคมีนิวเคลียร์

		2(2-0-4)



		303449

		หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์

		2(2-0-4)






8. นางสาวจงกลณี จงอร่ามเรือง

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D Organic chemistry University of Tasmania (2545)



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303103

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2


		1(0-3-0)



		303224

		เคมีอินทรีย์ 2






		3(3-0-6)



		303323

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2





		2(0-6-0)



		303422

		ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ





		2(2-0-4)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)



		303224

		เคมีอินทรีย์ 2

		3(3-0-6)



		303422

		ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

		2(2-0-4)






9. นายนวศิษฏ์ รักษ์บำรุง

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D. (Analytical Chemistry) Liverpool John Moores University, England. (2546)



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303102

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2


		1(0-3-0)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303252

		เคมีวิเคราะห์ 

		3 (3-0-6)



		303253

		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

		2 (0-6-2)






10. นางสาวศิริรัตน์ ชาญไววิทย์

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management) CRI-AIT-MU



		M.Sc. Chemistry Brock University, CA พ.ศ. 2541



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303103

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2


		1(0-3-0)



		303252

		เคมีวิเคราะห์ 1






		3(3-0-6)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303102

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)



		303252

		เคมีวิเคราะห์ 

		3(3-0-6)






11. นายจเร จรัสจรูญพงศ์


เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		ปร.ด.  (เคมีอินทรีย์)  มหาวิทยาลัยมหิดล  (2549)



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303222

		เคมีอินทรีย์ 1


		3(3-0-6)



		303223

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

		1(0-3-0)



		303321

		สเปคโตรสโคปีของสารอินทรีย์


		3(3-0-6)



		303322

		เคมีอินทรีย์ 3

		3(3-0-6)



		303323

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

		2(0-6-0)



		303423

		เคมีอินทรีย์สังเคราะห์





		2(2-0-4)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)



		303222

		เคมีอินทรีย์ 1

		3(3-0-6)



		303223

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

		1 (0-3-1)



		303225

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

		1 (0-3-1)



		303321

		สเปคโตรสโคปีของสารอินทรีย์

		3(3-0-6)



		303322

		เคมีอินทรีย์ 3 

		3(3-0-6)






12. นางสาววรรณภา บุญวานิช

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีฟิสิกัล) มหาวิทยาลัยมหิดล (2529)



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303103

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2


		1(0-3-0)



		303331

		เคมีฟิสิกัล 2


		3(3-0-6)



		303332

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2

		1(0-3-0)



		303486

		วิทยาศาสตร์นาโน และนาโนเทคโนโลยี



		2(2-0-4)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303330

		เคมีฟิสิกัล 2

		3(3-0-6)



		303331

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1

		1 (0-3-1)



		303332

		เคมีฟิสิกัล 3

		3(3-0-6)



		303333

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2

		1(0-3-1)





13. นายขจัดภัย ทิพยผ่อง

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอนินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2534)



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303103

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2


		1(0-3-0)



		303341

		เคมีอนินทรีย์ 3






		2(2-0-4)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303240

		ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์

		1 (0-3-1)



		303241

		เคมีอนินทรีย์ 1

		3(3-0-6)





		303242

		เคมีอนินทรีย์ 2

		3(3-0-6)



		303340

		ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

		1 (0-3-1)



		303341

		เคมีอนินทรีย์ 3

		3(3-0-6)






14. นายณัฐวิศิษฏ์  ยะสารวรรณ

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry) University of Bristol, U.K.  (2552)



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303232

		เคมีฟิสิกัล 1



		3(3-0-6)



		303233

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1

		1(0-3-0)



		303333

		เคมีฟิสิกัล 3






		3(3-0-6)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303331

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1

		1 (0-3-1)



		303332

		เคมีฟิสิกัล 3

		3(3-0-6)



		303333

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2

		1 (0-3-1)



		303432

		เคมีพื้นผิว  

		2(2-0-4)



		303433

		เคมีคอลลอยด์พื้นฐาน


		2(2-0-4)






15. นางสุปราณี  แก้วภิรมย์

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D.
Polymer Science and Technology University of Manchester, UK (2545)



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303474

		เคมีพอลิเมอร์



		2(2-0-4)



		303483

		ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี





		2(2-0-4)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303474

		เคมีพอลิเมอร์

		2(2-0-4)






16. นางสาวอุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์
   เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D. Chemical Engineering University of Birmingham, UK พ.ศ. 2547



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

พ.ศ. 2542



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303481

		เคมีอุตสาหกรรม






		2(2-0-4)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303481

		เคมีอุตสาหกรรม

		2(2-0-4)






17. นางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจวิวัฒน์

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D. (Materials Science and Engineering)The Pennsylvania State University, USA  พ.ศ. 2550



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Materials Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (Materials Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303103

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)






18. นายณัฐพงษ์ ศรีสุข

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		PhD. (Analytical Chemistry) University of Georgia USA (2547)



		M.S. (Chemistry) The University of Maine, USA 2000



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303102

		เคมี 2

		  3(3-0-6)






19. นางวารี เนื่องจำนงค์

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		ปร.ด. อินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล (2532)



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		รองศาสตราจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303222

		เคมีอินทรีย์ 1






		3(3-0-6)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303222

		เคมีอินทรีย์ 1

		3 (3-0-6)



		303225

		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

		1  (0-3-1)






20. นายคฑาวุธ ภาชนะ

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D. (Geochimie Fontamental et appliqué, IPGP) University Denis Diderot Paris 7, France  พ.ศ. 2547



		D.E.A. (Geochimie Fontamental et appliqué, IPGP) Universite de Paris 7



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2






		1(0-3-0)



		303331

		เคมีฟิสิกัล 2


		3(3-0-6)



		303332

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2

		1(0-3-0)



		303432

		เคมีพื้นผิว






		2(2-0-4)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)



		303331

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1

		1 (0-3-1)



		303332

		เคมีฟิสิกัล 3

		3(3-0-6)



		303333

		ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2

		1 (0-3-1)



		303432

		เคมีพื้นผิว  

		2(2-0-4)






21. นางธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D.
Polymer Science
Loughborough University, UK
พ.ศ. 2543



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538



		



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2535



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)



		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2






		1(0-3-0)



		303474

		เคมีพอลิเมอร์



		2(2-0-4)



		303479

		เทคโนโลยียาง






		2(2-0-4)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303103

		ปฏิบัติการเคมี 

		1(0-3-1)



		303474

		เคมีพอลิเมอร์

		2(2-0-4)



		303479

		เทคโนโลยียาง

		2(2-0-4)






22. นางสาวการะเกด เทศศรี

เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

		Ph.D. Inorganic Chemistry University of Oxford, UK , พ.ศ. 2553



		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543



		วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538



		ตำแหน่งทางวิชาการ

		อาจารย์ 



		ผลงานทางวิชาการ 

		(เอกสารแนบหมายเลข  2)





		ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว

		



		303101

		เคมี 1

		3(3-0-6)



		303102

		ปฏิบัติการเคมี 1

		1(0-3-0)



		303103

		เคมี 2

		3(3-0-6)



		303104

		ปฏิบัติการเคมี 2






		1(0-3-0)



		ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่



		303240

		ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์

		1 (0-3-1)



		303241

		เคมีอนินทรีย์ 1

		3(3-0-6)



		303242

		เคมีอนินทรีย์ 2

		3(3-0-6)



		303340

		ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

		1 (0-3-1)





หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

		คุณลักษณะพิเศษ

		กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต



		- บัณฑิตมีความสามารถในการคิด สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจัย และแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ

		- มีการทำโครงงานเคมี เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการค้นคว้า และแก้ปัญหาเชิงบูรณาการด้วยตนเอง รวมถึงมีการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในวิชาชีพ



		- บัณฑิตมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ทางด้านเทคนิคและการใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

		- มีการฝึกทำปฏิบัติการเคมีเชิงคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้นิสิตมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง



		- บัณฑิตมีความสามารถพิเศษในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนของงานพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน

		- มีการเรียนการสอนและกิจกรรมในหลักสูตร เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สำหรับนักเคมี โดยนิสิตมีการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง





2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1  คุณธรรม จริยธรรม

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนเคารพในกฎระเบียบและวัฒนธรรมขององค์กร

2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต

3) มีวินัย

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม



ในหลักสูตรจัดให้มีการส่งเสริมและแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การอ้างอิงผลงานวิชาการให้ถูกต้องและครบถ้วน และนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการต่างๆ ให้ถูกต้องตรงไปตรงมา   ตลอดจนเคารพในกฎระเบียบและวัฒนธรรมขององค์กร


2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม


มีการประเมินในวิชาสัมมนา วิชาโครงงานเคมี และวิชาปฏิบัติการ ในเรื่องการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้อง

2.2  ความรู้

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2)  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น และสามารถนำมาบูรณาการกับศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ได้

3)  เข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้

4)  มีความใฝ่รู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้


ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ


2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  



ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียน และปฏิบัติของนิสิต ในวิธีต่างๆ ดังนี้


1)  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค


2)  การทำรายงาน และข้อทดสอบย่อย


3)  การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน


4)  การอภิปราย และสัมมนา 


5)  การทำโครงงานเคมี


2.3  ทักษะทางปัญญา

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1)  นำความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ

2)  สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3)  นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหา


2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา


ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นการคิด  การวิเคราะห์  การนำเสนองานค้นคว้ามอบหมาย  การทำปฏิบัติการ  และความรับผิดชอบ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอน โดยเป็นไปตามลักษณะและเนื้อหาสาระของรายวิชา  


2)  การประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายหน้าชั้นเรียน


3)  การให้สัมมนา 


4)  การสอบปากเปล่าโครงงานเคมี

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ

1)  ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2)  มีภาวะผู้นำและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ



จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ฝึกให้ร่วมกันคิดในการแก้ปัญหา และแบ่งความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งฝึกเป็นผู้นำในการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ และมีระเบียบปฏิบัติขององค์กรร่วมกัน

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ



ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกัน รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด

2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1)  ใช้ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

2)  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

3)  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบค้น และนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นการใช้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการคิด  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1)  การสอบวัดความสามารถในวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเป็นไปตามลักษณะและเนื้อหาสาระของรายวิชา  



2)  การประเมินจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

2.6  ผลการเรียนรู้อื่นๆ

 


ไม่มี

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 


                       (เอกสารแนบหมายเลข 3)

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)


เกณฑ์การให้ระดับคะแนนเป็นเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (เอกสารแนบหมายเลข 6-9) ดังนี้

11.1  ระบบการให้คะแนนเป็นแบบมีค่าระดับขั้น

ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาให้กระทําเป็นแบบมีค่าระดับขั้น ซึ่งมีความหมายและมีค่าระดับขั้นดังนี้

ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น

    A 

ดีเยี่ยม

4.0

    B+

ดีมาก

3.5

    B

ดี

3.0

    C+

ค่อนข้างดี
2.5

    C

พอใช้

2.0

    D+

อ่อน

1.5

    D

อ่อนมาก
1.0

    F

ตก

0

11.2  ระบบการให้คะแนนเป็นแบบไม่มีค่าระดับขั้น

ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ

ที่ไม่มีค่าระดับขั้น แต่มีความหมาย ดังนี้

สัญลักษณ์ 
ความหมาย

S 

ผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)


U 

ผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)


I

การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)


W

งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)


au

การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (audit)

           หมายเหตุ              S และ U ให้เฉพาะรายวิชา 303491 สัมมนาเคมี

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่

2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่ภาควิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นิสิตทราบ

2.3  ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา

3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (เอกสารแนบหมายเลข 6-9)โดยมีหลักเกณฑ์การให้ปริญญา  ดังนี้

3.1 ปริญญาบัณฑิต นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิต

ครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

3.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+ D F หรือ U ในรายวิชาใด

3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี ได้
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+ D F หรือ U ในรายวิชาใด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำต่างๆแก่อาจารย์ใหม่

1.2 ให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ในด้านการบริหารวิชาการของคณะ การประกันคุณภาพการศึกษา กฎระเบียบการศึกษาต่างๆ 


1.3 มีการแนะนำอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์


           การดำเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา ดังนี้


2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

1.  มหาวิทยาลัย/คณะ มีหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับการสอนทั่วไป และการวัดและประเมินผล

2.  อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน และการผลิตและใช้สื่อการสอน

3.  สนับสนุนให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ

1.  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการ

2.  ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน    

3.  สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1.  การบริหารหลักสูตร

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้บริหารหลักสูตร โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ  ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ  ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติ 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

2.1 การบริหารงบประมาณ

รายได้ของหลักสูตรได้จากเงินอุดหนุนของรัฐ  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต  การบริการวิชาการ และอื่นๆ  โดยนำมาจัดสรรตามความจำเป็น เพื่อให้หลักสูตรสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม


หลักสูตร/คณะมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์  อย่างเพียงพอ  

รวมทั้งมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดย

มีสำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์สามารถเสนอรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จำเป็น  ที่จะใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ เพื่อให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย

ในส่วนของอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ คณะมีการประชุมวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์  และจัดสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสม 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียน โดยให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

3. การบริหารคณาจารย์

3.1 การรับอาจารย์ใหม่

การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  โดยภาควิชาเป็นผู้กำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 

มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมสอนในหลักสูตร


4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีการกำหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ  และผ่านการคัดเลือกอย่างเหมาะสม

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

มีการฝึกอบรม  การฝึกการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ 

5.  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสิต

5.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกำหนดชั่วโมงว่าง (office hour) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

จัดให้มีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

		ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

		ปีการศึกษา



		

		ปีที่ 1

		ปีที่ 2

		ปีที่ 3

		ปีที่ 4

		ปีที่ 5



		1)  อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

		X

		X

		X

		X

		X



		2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเคมี

		X

		X

		X

		X

		X



		3)  รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

		X

		X

		X

		X

		X



		4)  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

		X

		X

		X

		X

		X



		5)  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

		X

		X

		X

		X

		X



		6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดในมคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

		X

		X

		X

		X

		X



		7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

		

		X

		X

		X

		X



		8)  อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

		X

		X

		X

		X

		X



		9)  อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

		X

		X

		X

		X

		X



		10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

		X

		X

		X

		X

		X



		11)  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

		

		

		

		X

		X



		12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

		

		

		

		

		X



		รวมตัวบ่งชี้(ข้อ)ในแต่ละปี

		9

		10

		10

		11

		12



		ตัวบ่งชี้บังคับ

		1-5

		1-5

		1-5

		1-5

		1-5



		ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

		8

		8

		8

		9

		10





หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร


1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

1.  ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การอภิปรายโต้ตอบการตอบคำถาม การทำกิจกรรมในชั้นเรียน และผลการสอบ  


2.  มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกระบวนการประเมิน และกลยุทธ์การสอน

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกปลายภาคการศึกษาจากนิสิต และสรุปโดยสำนักทะเบียนและประเมินผล

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า

1.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา ในรูปของแบบสอบถาม

2.  สำหรับศิษย์เก่าจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม

2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา

ดำเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร  หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน

2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

1.  ดำเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงานหรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต

2.  มีการประชุมทบทวนหลักสูตร โดยเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนิสิต บัณฑิตใหม่

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานในข้อ 7 หมวด 7  

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน

1.  อาจารย์ประจำวิชาทบทวนผลการการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค โดยปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ

2.  หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารแนบ

หมายเลข 1 

คำอธิบายรายวิชา

หมายเลข 2

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

หมายเลข 3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่

                                        รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมายเลข 4

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบ




มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

หมายเลข 5

ตารางเปรียบเทียบ

หมายเลข 6

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หมายเลข 7

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิต





ระดับปริญญาตรี 

เอกสารแนบหมายเลข 1

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา    

         หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


1.
กลุ่มวิชาภาษา 





1.1  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 






1.1.1  ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน



222101
ภาษาอังกฤษ 1






3(3-0-6)





English I






ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ





Fundamental skills in listening, speaking, reading, and writing  English with emphasis on vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English language for efficient communication in daily life





222102
ภาษาอังกฤษ 2






3(3-0-6)





English II






ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ





Intermediate skills in listening, speaking, reading and writing English with emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of a higher knowledge and understanding of structure designed to achieve a more practical and greater command of the English language for efficient communication in daily life



222103
ภาษาอังกฤษ 3






3(3-0-6)





English III






ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ  เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมแลวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง  





Advanced skills in listening, speaking, reading, and writing English with emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of the highest knowledge and understanding including social and cultural aspects of the language, to examine their influence on structure, and language usage in a variety of circumstances designed to best enhance command of the English language



1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ



300201
ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


3(3-0-6)





English for Sciences and Technologies







ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on specific terminology relevant to Sciences and Technologies which appears in printing materials and other informative media including inquiries and presentation of related contents applicable in Sciences and Technologies


1.2  กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ 





222207  
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ



3(3-0-6)     





English Listening and Speaking for Careers






ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ โดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ





Listening, speaking, and conversation skills required to achieve career path goals including career- or occupation-specific vocabulary and idioms



222208  
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ



3(3-0-6)     





English Reading for Careers







การอ่านเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ  กลวิธีและทักษะการอ่านประเภทต่างๆ รวมทั้งคำศัพท์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 





Reading documents and printing materials, methodology and various types of reading skill including vocabularies and structure related to specific careers



222209  
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
 


3(3-0-6)     





English Writing for Careers






การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท  โดยการใช้ศัพท์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ





Writing in paragraphs using vocabularies and structure related to specific careers



222271
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน  



3(3-0-6)





English for Job Application






การเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์ ภาษา และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน





Writing of curricular vitae, job application letter; job interview, language and terminology used in job interview



222272
ภาษาอังกฤษสำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ


3(3-0-6)





English for Standardized Tests










ลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และคำศัพท์ ข้อความที่ตัดตอนมาสำหรับอ่าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และคำพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ





Language patterns, test structures, grammar and vocabularies, reading excerpts, conversation styles and dialogues, and statements, commonly used in standardized tests



222273
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ



3(3-0-6)





English Grammar and Structure






ไวยากรณ์  ชนิดของคำภาษาอังกฤษ การใช้ไวยากรณ์ให้เหมาะกับโอกาสและสถานการณ์  โครงสร้างประโยคที่ถูกต้องและสื่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ





Grammar, parts of speech, correct grammar usage for general and specific occasions and circumstances, correct sentence structure, and efficient meaning interpretation skills




228101 
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



3(3-0-6)



   

Thai Language Skills for Communication






ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ





Language, thinking, and reason; integration of language skills for efficient communication suitable with context and situations both in daily life and for academic purposes

 

228202 
การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย



3(3-0-6)





Academic Article and Research Writing






ลักษณะและประเภทของบทความวิชาการและงานวิจัย  หลักการเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย การเรียบเรียงเนื้อหา การใช้ภาษา การเขียนอ้างอิง การเขียนบทคัดย่อ 





Characteristics and types of academic articles, principles in writing articles, arrangement of content, language usage, citation writing, abstract writing





233193
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1 




3(3-0-6)





Khmer for Communication I







ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น





Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level



233195  
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1




3(3-0-6)





Vietnamese for Communication I






ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น





Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level



233197
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร




3(3-0-6)





Indonesian for Communication 







ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น





Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level



235101
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1





3(3-0-6)

Chinese for Communication I






ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น





Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level


2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 




265109
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ




3(3-0-6)





Integrated Humanities







การพัฒนาจิตสำนึกเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ ได้แก่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกำหนดความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ ความสำคัญของความรู้ที่มีต่อชีวิต การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ จริยธรรมในชีวิตประจำวันที่มีต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวม และการฝึกใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน





Development of critical consciousness related to value seeking and the meaning of human life from different perspectives such as scientific, social and religious dimensions, influences on human potential, the importance of knowledge to life; various forms of knowledge searching; ethics in daily life for oneself, others and the entire society; and practices of  reasonable thinking in everyday life



3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 




671101
สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ




3(3-0-6)





Integrated Social Sciences






การพัฒนาทักษะทางสังคม การคิดเชิงระบบ การฝึกคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม การประสานความรู้เข้ากับชีวิตจริงทางสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง กฎหมาย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นโยบายสาธารณะ ธรรมมาภิบาล สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ปัญหาสังคม เศรษฐศาสตร์ การประกอบธุรกิจ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 





Social skill development; systems thinking; and practices on social morality and ethics, integration of knowledge with real social life in different dimensions, such as politics and government, laws, geography, history, social science, public policies, good governance, human rights, culture, social problems, economics, business operation, technologies, management, intellectual property, as well as Thai identity in the global society


4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 




302101
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน




2(2-0-4)





Mathematics in Everyday Life






คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น  หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล  หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





Basic financial mathematics, principles of problem solving, rational usage, principles of primary counting, probabilities (chances) of initiative starting situations by setting proposed problems or simulated situations of conditions relating to everyday life emphasizing suitable examples or circumstances concerning the field of science and technology



309103
วิทยาศาสตร์ทางทะเล





2(2-0-4)





Marine Science






ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทร  สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรต่าง ๆ  ในทะเล  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล  วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวัน  และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์





General attributes of seas and oceans, physical and chemical properties, diversity of marine life and resources, utilization of marine resources, marine science and everyday life, and impact of human activity on marine ecologies


5.  วิชาคอมพิวเตอร์




885101
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน



3(2-2-5)





Information Technology in Daily Life






ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร





Definition, importance, components of information technology multimedia, data communication and computer networks, services and application software on the Internet, e-commerce, Internet threats and safety, computer law and ethics concerning the use of information and communication technology


6.  กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)



6.1  กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ



6.1.1
กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  (กลุ่มที่ 1) 






บังคับให้เรียน  1  รายวิชา  จำนวน  1 หน่วยกิต จาก  25  รายวิชาต่อไปนี้



850101 
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ  



1(0-2-1)






Weight Training for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using weight training




850102  
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ   





1(0-2-1)






Walking and Jogging for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using walking and jogging activities



850103  
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ  





1(0-2-1)





Football for Health


 



ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using football activities




850104
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ   




1(0-2-1)





Basketball for Health


 



ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using basketball activities




850105  
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ  





1(0-2-1)





Volleyball for Health


 



ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using volleyball activities




850106 
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ 





1(0-2-1)





Swimming for Health



 



ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using swimming activities




850107  
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ 





1(0-2-1)





Futsal for Health


 



ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using futsal activities




850108  
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ  





1(0-2-1)





Handball for Health  


 



ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using handball activities




850109  
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ   





1(0-2-1)





Badminton for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using badminton activities




850110  
เทนนิสเพื่อสุขภาพ 





1(0-2-1)





Tennis for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using tennis activities




850111  
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ  




1(0-2-1)





Soft Tennis for Health        






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using soft tennis activities




850112  
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ  




1(0-2-1)





Table Tennis  for Health        






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using table tennis activities




850113  
มวยไทยเพื่อสุขภาพ  





1(0-2-1)





Muay Thai for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using muay thai activities




850114  
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ  




1(0-2-1)





Krabi Krabong for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using krabi krabong activities




850115 
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ  





1(0-2-1)





Takraw for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using takraw activities




850116 
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ




1(0-2-1)





Martial Art for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using self defense activities




850117 
เทควันโดเพื่อสุขภาพ  





1(0-2-1)





Taekwando for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using taekwando activities




850118 
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ 





1(0-2-1)





Bowling for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using bowling activities




850119  
เปตองเพื่อสุขภาพ 





1(0-2-1)





Petangue for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using petangue activities




850120  
ลีลาศเพื่อสุขภาพ  





1(0-2-1)





Social Dance for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using social dance activities




850121  
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ  




1(0-2-1)





Aerobic Dance for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using aerobic dance activities




850122 
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  




1(0-2-1)





Rhythmic Activities for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using rhythmic activities




850123  
โยคะเพื่อสุขภาพ  





1(0-2-1)





Yoga for Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using  yoga activities




850124
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ   





1(0-2-1)





Woodball  for  Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using woodball activities




850125
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ   





1(0-2-1)





Chairball  for  Health






ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล





Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using chairball activities



6.1.2
กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  (กลุ่มที่ 2)



107106  
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  


2(1-2-3)





First Aid and Basic Life Support






แนวคิด  หลักการการปฐมพยาบาล  การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น  การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  ยาสามัญประจำบ้านและวิธีการใช้ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกข์ทรมานก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์





Concept, principles of first aid, assessment and observation of initial signs and symptoms, first aid and attention in an emergency at home and in community, basic life support, nostrum and its usage, safety and pain relief before transferring  to hospital



441110  
พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ   

2(1-2-3)





Physical Education and Recreation for Fitness Promotion






ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้กิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดทักษะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณ์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต





Definition, principles and components of physical education and recreation important to human physical and emotional growth and development, application of physical education and recreation activities in order to develop skills and fitness both physical and mental affecting life living



731101  
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น  




2(2-0-4)





Life Skills and Adolescent Health






ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะชีวิต และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น สุขอนามัยการเจริญพันธุ์  สุขภาพทางเพศ  ทักษะชีวิตที่จำเป็นในการวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  





Definition, concepts, growth and development, components of life skills and circumstances related to adolescent health, reproductive hygiene, sexual health, necessary life skills for life planning, and self development for health promotion


6.2  กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต    



107108   
ศิลปะการทำงานอย่างเป็นสุข  




2 (2-0-4)





Art of Working for Happiness






แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นประสบการณ์มนุษย์ วิถีแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งตนอย่างสมดุลและกลมกลืนตามจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ด้วยความเข้าใจในความหมายของความสุขและความสำเร็จที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญงอกงาม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง





Concepts concerning experienced human life, learning styles of homogeneous living in order to achieve balanced self-actualization and harmonized reality in living and working through the understanding of the meaning of true happiness and success using transforming learning process under sufficiency economy principles



241102  
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 



2(2-0-4)





Personality and Self Development






แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อ 

การเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี 





Concepts of personality, self-acknowledgement, understanding interpersonal differentiation, self-development, self-adaptation, and personality development on different aspects suitable for establishing and maintaining a good quality of life



311191  
รู้รอบเรื่องอาหาร   





2(2-0-4)





Food Scholar






ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต แนวทางบริโภคอาหารตามวัย และแนวทางการสร้างความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร





Knowledge concerning food products for general consumption; food products for health, genetically modified organism (GMO) food products, future food products; guidelines for food consumption according to age and safety consumption



414202  
อารมณ์และการจัดการความเครียด  



2(2-0-4)





Emotion and Stress Management 






ความหมาย ความสำคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการดำรงชีวิต หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง  ความสำคัญของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียด 

การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลายความเครียด  การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน





Definition, significance, influence of stress in daily life, principles, concepts, theories related to stress, self-assessment of stress, importance of emotion, personality, mental health, self-esteem related to stress, change of thinking, positive thinking, problem confrontation, stress release practice, stress management techniques at work and daily life


6.3 กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง   




257102   
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   




2(2-0-4)





Economics of Everyday Life






แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์





Concepts and basic principles of economic activities in both micro and macro aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs of production, national income, money and banking, inflation and deflation, public finance, international trade, the concepts of economic self-sufficiency, and the application of economic perception on everyday life in general



402403  
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 



2(2-0-4)





Sufficiency Economy and Social Development






ความหมาย หลักการ แนวคิด  ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม   โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม





Definition, principles, concepts, significance, operational guidelines, and relationship between concept of sufficiency of economy and self and social development, royal initiative sufficiency economy and social development, and  application of knowledge to improve the quality of life


6.4  กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด 



402405  
การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม  




2(2-0-4)





Creative Thinking for Society






หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความสำคัญและแนวทางการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์  ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม การศึกษาและวิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม  การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม





Principles, concepts and theories of creative thinking; importance and guidelines on creative thinking development; relationship of creative thinking towards social development; social learning, analysis, and problems; application of educational knowledge, and creative thinking as proposed guidelines on social development

   หมวดวิชาเฉพาะ

1. วิชาแกน 


302111   
แคลคูลัส 1






3(3-0-6)   

Calculus I

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์ของอนุพันธ์  สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก  ดิฟเฟอเรนเชียลและแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์  ทฤษฎีของโรลและทฤษฎีค่ากลาง  การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ  การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์  โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด  อินทิกรัลไม่จำกัดเขต  เทคนิคการอินทิเกรต   การอินทิเกรตทีละส่วน  การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ   และการอินทิเกรตโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย  การประยุกต์อินทิกรัลไม่จำกัดเขต  

          


Functions and graphs of functions  Limits and continuities of functions  Derivatives of algebraic and transcendental functions  Applications of derivatives; equation of tangent and normal lines, differentials and linearizations related rates Rolle and Mean Value Theorems, curve sketching, maximum-minimum and optimization problems  Indefinite integrals  Techniques of integration including integration by parts, integration of trigonometric functions and partial fractions  Applications of indefinite integrals


302112 
แคลคูลัส 2






3(3-0-6)




Calculus II



 

บุรพวิชา:  302111

Prerequisite: 302111




  

สมการดีกรีสอง  การย้ายแกนและหมุนแกนพิกัด  อินทิกรัลจำกัดเขต  และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส  กาประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต  การหาพื้นที่  ปริมาตร  ความยาวของส่วนโค้ง  พื้นที่ผิว  ระบบพิกัดเชิงขั้ว  การหาพื้นที่  ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวเมื่อเส้นโค้งถูกกำหนดโดยสมการเชิงขั้ว  การประมาณค่าอินทิกรัล  แบบที่กำหนดค่าไม่ได้  และกฎของโลปิตาล  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ  ลำดับและอนุกรม  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย


          


Quadric curves; translation and rotation of axes Definite integrals Fundamental Theorem of Calculus Applications of definite integral in areas, volumes, arc length of curves and areas of surfaces of revolutions Polar coordinates Areas volumes arc length and surfaces of revolutions in polar coordinates Approximating of definite integrals  Indeterminate forms and 

ˆ


l'Hopital's


 rule  Improper integrals Sequences and series   Functions of several variables  Limits and continuities of functions of several variables  Partial derivative


303101      
เคมี 1







 3(3-0-6)





Chemistry I


       

ปริมาณสารสัมพันธ์   โครงสร้างของอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมี  แก๊ส  ของเหลว  ของแข็ง  สารละลาย อุณหพลศาสตร์  และจลนศาสตร์เคมี


   

Stoichiometry Atomic structure Periodic table of element Gas Liquid Solid Solution Thermodynamics and Kinetics


          
303102
   เคมี 2







3(3-0-6)





Chemistry II




        

 บุรพวิชา  :  303101


                

Prerequisite(s): 303101



      

สมดุลเคมี กรด-เบส  สมดุลกรดและเบส  สมดุลการละลาย  การเกิดสารเชิงซ้อน

ปฏิกิริยารีดอกซ์  เคมีไฟฟ้า  ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  สารชีวโมเลกุล

           


Chemical Equilibrium Acid-base Equilibrium Solubility Equilibrium Complex  


Formation Redox reaction Electrochemistry Representative and Transition Elements Organic chemistry 


Biological Material



303103
ปฏิบัติการเคมี






1(0-3-1)






Chemistry Laboratory


                   

บุรพวิชา : 303102 หรือเรียนพร้อมกับ 303102, 303104 หรือเรียนพร้อมกับ 303104


 

Prerequisite(s) or co-requisite(s): 303102, 303104


 


ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 303101 , 303102 และ 303104


              

Chemistry experiments related to 303101 303102 and 303104

                 
306100
ชีววิทยาทั่วไป 1






3(3-0-6)





General Biology I




หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ศึกษาเซลล์  เนื้อเยื่อ  การหายใจระดับเซลล์  การสังเคราะห์แสง  การทำงานของระบบต่าง ๆ พันธุกรรม  วิวัฒนาการ  การจัดหมวดหมู่  และนิเวศวิทยา





Principles of biology, biology basis, cells, tissues, cellular respiration, 


photosynthesis, physiology, genetics, evolution, classification and ecology

             
306101
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1




1(0-3-1)





General Biology Laboratory I





บุรพวิชา : 306100 หรือเรียนพร้อมกับ 306100




 Prerequisite(s) or co-requisite(s): 306100


 

ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์  เซลล์  เนื้อเยื่อ  สรีรวิทยา  พันธุกรรม  การจัดหมวดหมู่  และนิเวศวิทยา


 

Basic laboratories on biology, ie, microscopes, cells, tissues, physiology, genetics, classification and ecology


            
308100  
ฟิสิกส์ 1







3(3-0-6)



 

Physics I


              

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์   เวคเตอร์   จลนศาสตร์   แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน   การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค   การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง   กลศาสตร์ของไหล   การสั่น   คลื่นกล   อุณหภูมิและความร้อน   สมบัติเชิงความร้อนของสสาร   กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์   กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

              

The structure of physics, vectors, kinetics, force and motion, work and energy, the motion of particles, the motion of rigid bodies, fluid mechanics, vibrations, mechanical waves, temperature and heat, thermal properties of matter, the first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics

             
308101   
ฟิสิกส์ 2







3(3-0-6)




 Physics II


 บุรพวิชา  :  308100 




 Prerequisite(s): 308100


 

ไฟฟ้าสถิต   วงจรไฟฟ้ากระแสตรง   แม่เหล็กไฟฟ้า   ไฟฟ้ากระแสสลับ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง   แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ   ฟิสิกส์ยุคใหม่   ฟิสิกส์นิวเคลียร์


 

Electrostatics, direct current circuits, electromagnetism, alternating current circuits, electromagnetic wave and light, geometric and physical optics, modern physics, nuclear physics



308102   
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1




1(0-3-1)




 Introductory Physics Laboratory I

 บุรพวิชา   :  308100 และ 308101 หรือเรียนพร้อมกับ 308101

Prerequisite(s): 308100 and 308101 or co-requisite(s): 308101


              

 ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 308100 และ 308101 





Operating related to subject of 308100 and 308101     





312201    
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์           



3(3-0-6)


  

Elementary Statistics for Science



   

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากร หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

    


Data, data presentations and interpretations, elementary probability, random variables and probability distributions of random variables, estimation and hypothesis testing about parameter of one and two populations, chi-square tests


2. วิชาเฉพาะด้าน


302218
คณิตศาสตร์สำหรับเคมี





3(3-0-6)



Mathematics for Chemistry 

ฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  อินทิกรัลหลายชั้น  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและสอง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ฟังก์ชันเฉพาะและฟังก์ชันพิเศษ ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ การถดถอยแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น






Functions of several variables, partial derivatives, multiple integral, ordinary differential equations of first and second order, partial differential equations, special functions, eigenvalue and eigenvector, linear and nonlinear regression


316201        ชีวเคมีทั่วไป                                      



3(3-0-6)


           
   

General Biochemistry 

บุรพวิชา : 303220  หรือ 303222 


 

Prerequisite(s): 303220 or 303222


            


ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะ โครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์  เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล  เมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุม  กระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน





Basic knowledge of biochemistry  Characteristics, structure and function of biomolecules Enzymes and metabolisms of biomolecules  Integration metabolism and its regulation, nucleic acid and protein synthesis


316221   
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป                                           


1(0-3-1)


 

General Biochemistry Laboratory


               

บุรพวิชา  :  316201  หรือเรียนพร้อมกับ 316201


 

Prerequisite(s) or co-requisite(s): 316201


               

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 316201 ชีวเคมีทั่วไป โดยเน้นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษาทางชีวเคมี

A laboratory program to accompany 316201 General Biochemistry focusing on the basic techniques regularly used in biochemical study

3. วิชาเอกบังคับ


303222
เคมีอินทรีย์ 1                                          



3(3-0-6)





Organic Chemistry I






บุรพวิชา: 303102




Prerequisite: 303102


              

การเกิดพันธะเคมีของสารประกอบคาร์บอน การจำแนกสารอินทรีย์  สเตอริโอเคมี การเรียกชื่อ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคล  แอลคีน ไดอีน แอลไคน์ อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์  ฟีนอล อีเทอร์และอีพอกไซด์และสเปคโตรสโคปิก

ขั้นพื้นฐานของสารอินทรีย์









            

Chemical bonding and classification of organic compounds, stereochemistry, nomenclature, structure, physical properties and chemical reactions of organic compounds i.e. alkane, cycloalkane, alkene, cycloalkene, diene, alkyne, alkyl halide, alcohol, phenol, ether and epoxide and basic spectroscopy of organic compound



303223 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1                                          


1(0-3-1) 






Organic Chemistry Laboratory I                          





บุรพวิชา: 303222   หรือเรียนพร้อม 303222

             


Prerequisite: 303222/ Co-requisite(s): 303222


            


เทคนิคเบื้องต้นของปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด การกลั่น การสกัด และโครมาโทกราฟี การตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน อัลคิลเฮไดล์ อัลกอฮอล์และฟีนอล

              

                Basic organic chemistry techniques including crystallization, determination of melting point and boiling point, distillation, extraction and chromatography Determination and chemical reaction of hydrocarbon, alkyl halide, alcohol and phenol



303224
เคมีอินทรีย์ 2




              
3(3-0-6)





Organic Chemistry II 











บุรพวิชา: 303222





Prerequisite: 303222 


              

การเรียกชื่อ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมี ของอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ สารประกอบไนโตรเจน โพลิเมอร์ และสารชีวโมเลกุล



                

Nomenclature, structure, physical properties and chemical reactions of aromatic hydrocarbon, aldehyde, ketone, carboxylic acid and its derivatives, nitrogen compound polymer and biomolecule



303225 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2





1(0-3-1) 






Organic Chemistry Laboratory II                          








บุรพวิชา: 303224 หรือเรียนพร้อม 303224




Prerequisite: 303224/Co-requisite(s): 303224 

             


ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ แอลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน การทดสอบไขมัน คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในทางเคมีเบื้องต้น 

               

Chemical reactions of organic compounds i.e. aldehyde, ketone, carboxylic acid and its derivatives, amine, basic chemical test of lipid, carbohydrate and protein



303233
เคมีฟิสิกัล 1






3(3-0-6)





Physical Chemistry I 





บุรพวิชา: 303102





Prerequisite: 303102

หลักการทางทฤษฎีควอนตัม สมการชเรอดิงเงอร์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีควอนตัมสำหรับระบบอย่างง่าย:  อนุภาคในกล่อง  การสั่นแบบฮาร์มอนิก  และตัวหมุนแบบไม่ยืดหยุ่น  โครงสร้างและสเปกตรัมของอะตอม  อร์บิทัลเชิงอะตอม  พันธะเคมี  โครงสร้างและออร์บิทัลเชิงโมเลกุล  





Principles of quantum theory Schrödinger equation Applications of quantum theory for simple systems: particles in a box, harmonic oscillator, and rigid rotor Atomic structures and spectra Atomic orbitals Chemical bond Molecular structures and orbitals



303240
ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์  



1(0-3-1)





Qualitative Inorganic Analysis Laboratory






บุรพวิชา: 303103





Prerequisite: 303103






การวิเคราะห์ทางคุณภาพของแคทไอออนและแอนไอออนของธาตุหมู่ต่าง ๆ







Qualitative analysis for cations and anions



303241
เคมีอนินทรีย์ 1






3(3-0-6)





Inorganic Chemistry I











บุรพวิชา: 303102





Prerequisite: 303102 





โครงสร้างของอะตอม สมบัติของอะตอม สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและสัญลักษณ์เทอม พันธะเคมีและทฤษฎีพันธะ แรงระหว่างพันธะ สภาวะของแข็งและสมบัติของของแข็ง เคมีกรด-เบสและ เคมีของสารละลายน้ำและไม่ใช่น้ำ เคมีของโบรอนและคลัสเตอร์





Atomic structures Properties of atoms State of atoms and term symbols Chemical bonding and theories Intermolecular interactions Solid state and its properties Acid-base and chemistry in aqueous and non-aqueous solution Boron chemistry and clusters



303242
เคมีอนินทรีย์ 2






3(3-0-6)





Inorganic Chemistry II





บุรพวิชา: 303241





Prerequisite: 303241 






สมมาตรโมเลกุลและทฤษฎีกลุ่ม สมบัติทางเคมีและโครงสร้างอิเล็กตรอนของธาตุแทรนซิชัน  สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีเวเลนซ์ ทฤษฎีคริสตัลฟิลด์ ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์  ความเป็นแม่เหล็กของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน  เคมีของธาตุและสารประกอบของแลนทาไนด์และแอกติไนด์





Symmetry of molecules and group theory Chemistry and electronic structure of transition elements Coordination compounds  Valence bond theory Crystal field theory  Ligand field theory  Magnetic properties of coordination compounds Chemistry of lanthanide and actinide compounds



303252
เคมีวิเคราะห์






3(3-0-6)





Analytical Chemistry 











บุรพวิชา: 303102






Prerequisite: 303102







การเก็บตัวอย่างในการวิเคราะห์ การคำนวณข้อมูลทางสถิติ ความเที่ยงและความแม่น  สมดุลเคมี วิธีแกรวิเมตริก การไทเทรตของปฏิกิริยาการสะเทิน การตกตะกอน การเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ 





Sampling in analysis Statistic Data analysis Accuracy and precision Chemical equilibrium Gravimetric method Titration by neutralization reaction precipitation complex formation and redox reaction 




303253
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์





2(0-6-2)





Analytical Chemistry Laboratory





บุรพวิชา: 303103, 303252





Prerequisite or co-requisite: 303103, 303252





การวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนัก  เทคนิคการไทเทรต การใช้เครื่องวัดพีเอชและเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์





Gravimetric method Titration technique Use of pH meter and spectrophotometer



303321
สเปคโตรสโคปีของสารอินทรีย์




3(3-0-6)





Spectroscopy of Organic Compounds





บุรพวิชา: 303224 





Prerequisite: 303224

           


หลักการและการประยุกต์ของอุลตราไวโอเลต อินฟาเรด นิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ์และแมสสเปคโตรสโคปีในการหาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์

           


Principle and application of ultraviolet, infrared, nuclear magnetic resonance, and mass spectroscopy for the structure determination of organic compounds 


303322
เคมีอินทรีย์ 3






3(3-0-6)





Organic Chemistry III











บุรพวิชา: 303224





Prerequisite: 303224 


                

เคมีอินทรีย์ฟิสิกัล การนำข้อมูลทางเคมีฟิสิกัลมาใช้อธิบายหรือทำนายกลไกของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาชนิดต่างๆ ขบวนการเคมีเกี่ยวกับแสงและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง

          


Physical organic, the use of physical organic data for explanation or prediction the reaction mechanism, reaction and reaction mechanism of organic compounds, photochemistry and related reaction




303330
เคมีฟิสิกัล 2






3(3-0-6)





Physical Chemistry II 





บุรพวิชา: 303233











Prerequisite: 303233





สมบัติมหภาคของก๊าซ  กฎทางอุณหพลศาสตร์  อุณหเคมี  สมดุลวัฏภาคและแผนภาพวัฏภาคของสารบริสุทธิ์และสารผสม   อุณหพลศาสตร์ของสารละลาย   สมดุลเคมี  อุณหพลศาสตร์ของระบบทางไฟฟ้าเคมี  





Macroscopic properties of gases Laws of thermodynamics Thermochemistry  Phase equilibrium and phase diagrams of pure substances and mixtures Thermodynamics of solutions Chemical equilibrium Thermodynamics of electrochemical systems




303331
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1





1(0-3-1)





Physical Chemistry Laboratory I





บุรพวิชา: 303103 และ 303330 หรือเรียนพร้อม 303330 





Prerequisite: 303103 and 303330 or co-requisite: 303330







ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลที่สอดคล้องกับวิชา 303330 



            

Experiments in physical chemistry related to 303330 Physical Chemistry II




303332
เคมีฟิสิกัล 3  






3(3-0-6)  





Physical Chemistry III





บุรพวิชา: 303330






Prerequisite: 303330










ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ  กระบวนการขนถ่าย  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

กลไกปฏิกิริยาเคมี  เคมีพื้นผิว  กลศาสตร์สถิติ  สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล  





Kinetic theory of gases Transport processes Rates of chemical reactions Chemical reaction mechanisms Surface chemistry Statistical mechanics Molecular spectroscopy


303333 
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 





1(0-3-1)  





Physical Chemistry Laboratory II










บุรพวิชา: 303332หรือเรียนพร้อม303332





Prerequisite or co-requisite: 303332






ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลที่สอดคล้องกับวิชา 303332 เคมีฟิสิกัล 3





Experiments in physical chemistry related to 303332 Physical Chemistry III




303340 
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  
1




1(0-3-1)





Inorganic Chemistry Laboratory
I





บุรพวิชา: 303242  


Prerequisite: 303242 









ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 303241, 303242 และ 303341






Experiments in inorganic chemistry related to 303241, 303242 and303341



303341
เคมีอนินทรีย์ 3  






3(3-0-6)





Inorganic Chemistry III










บุรพวิชา: 303242






Prerequisite: 303242





สเปคโตรสโคปีชนิดอิเล็กโทรนิกและชนิดไวเบรชันนาลของสารประกอบโคออร์ดิเนชันกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน   โครงสร้าง พันธะ ปฏิกิริยาของสารประกอบโลหะอินทรีย์และการนำไปใช้  เคมีชีวอนินทรีย์เบื้องต้น บทบาทของไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่มีโลหะ ตัวคีเลททางยา





Electronic and vibrational spectroscopy of coordination compounds Reactions mechanisms of coordination compounds Structures, bonding reactions and applications of  organometallic compounds Introduction to bioinorganic chemistry  Function of metal ions in biological system Structures and functions of metalloprotein Chelating agents in medicinal chemistry



303351
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ





3(3-0-6)





Instrumental Analysis





บุรพวิชา: 303252






Prerequisite: 303252





ทฤษฎี หลักการ ของเครื่องมือที่ใช้ในเทคนิคสเปคโทรสโกปี เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า แก๊สโครมาโทกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี และแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส  





Theory and principle of instrument using in techniques of spectroscopy, electroanalytical chemistry, gas chromatography, high performance liquid chromatography, and capillary electrophoresis



303352
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ



2(0-6-2)





Instrumental Analytical Chemistry Laboratory


           


บุรพวิชา  :  303351 





Prerequisite or co-requisite: 303351







ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 303351

                                    Experiments related to 303351




       
303491
สัมมนาเคมี






1(0-2-1)






Seminar







เงื่อนไข : สำหรับนิสิตปีสุดท้าย หรือตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา





Condition: For fourth year students or recommendation by their advisors






การนำเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยหรือสิ่งค้นพบใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมี


                        
Oral presentation and discussion of currently published papers in chemistry or         


   related filed





หมายเหตุ การให้คะแนน เป็นแบบ S หรือ U

      
303492
โครงงานเคมี






2(0-4-2)





Research Project



    
              เงื่อนไข : สำหรับนิสิตปีสุดท้าย หรือตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

  
 Condition: For fourth year students or recommendation by their advisors             


 การฝึกวิจัยทางเคมี



             Research project in chemistry

 
   4.  วิชาเอกเลือก

4.1 กลุ่มสหวิทยาการ


311393       การบริหารคุณภาพ





2(2-0-4)

Quality Management
                         

คุณภาพ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ การพัฒนาคน ระบบคุณภาพเพื่อให้สถานประกอบการมีคุณภาพ


 


Quality, quality management, quality assurance, human development, quality system for improving the quality of enterprises


303371
คอมพิวเตอร์สำหรับเคมี





2(1-2-3)





Computer for Chemistry





บุรพวิชา: 303252

Prerequisite: 303252

การใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลในเคมีวิเคราะห์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโครงสร้างโมเลกุลและสมการเคมี




Use of Microsoft office, applications of Microsoft excel in analytical chemistry, use of computer program for drawing molecular structure and chemical equation


303372
เคมีปลอดภัย






2(2-0-4)





Chemical Safety






ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีเบื้องต้น กฎและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี การจำแนกความเป็นพิษของสารเคมี การจัดการกับสารเคมีที่เป็นพิษ และการจัดการของเสียจากสารเคมี





Basic chemical safety; safety regulations and standard; personal protective equipment; hazard identification; management of hazards; chemical waste management


303373 
เอกสารทางเคมีและระเบียบวิธีวิจัย



2(1-2-3)

Chemical Literature and Research Methods


ประเภทของข้อมูลและแหล่งข้อมูลทางเคมี การสืบค้นข้อมูลทางเคมีจากวารสาร

ทางวิชาการและฐานข้อมูล การเขียนเอกสารอ้างอิง ระเบียบวิธีวิจัย  การเขียนรายงานวิจัย และ การนำเสนอในการประชุม





Types of chemical information and chemical information source, searching chemical information from journals and databases, writing references, research methods, writing research projects and presentation in public conferences


303436
วิทยาศาสตร์นาโน และนาโนเทคโนโลยี

    
               2(2-0-4)





Nanoscience and Nanotechnology





บุรพวิชา:  303332



                           Prerequisite: 303332






แนวคิดทางวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี  ทฤษฎีพื้นฐานและ เครื่องมือวิเคราะห์  และหัวข้อเฉพาะของนาโนเทคโนโลยี เช่น นาโนเคมี  นาโนชีวภาพ อุปกรณ์นาโน และนาโนอิเล็กโทรนิก

Overview of nanoscience and nanotechnology Fundamental theory and instruments for nanoscience and nanotechnology The thematic areas of nanotechnology; nanochemistry, nanobiology, nanoscale devices and anoelectronics


303441 
เคมีชีวอนินทรีย์






2(2-0-4)





Bioinorganic Chemistry






บุรพวิชา: 303341


  








Prerequisite: 303341





สารประกอบอนินทรีย์ที่สำคัญในระบบของสิ่งมีชีวิต และอิทธิพลของสารประกอบอนินทรีย์ต่อสิ่งมีชีวิต





Bioinorganic compounds for living system and its effect to living system



303455   
การจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์    



 2(2-0-4)



Managing the Analytical Laboratory




บุรพวิชา  :  303351





Prerequisite: 303351






การจัดการทั่วไป ระบบคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  ขบวนการทางเคมีวิเคราะห์  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะหนัก  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารอินทรีย์  การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ





General management Quality system for laboratory Procedure in Analytical Chemistry The Metal Laboratory, The Organic Laboratory, Waste management from laboratory


303338 
เคมีคอมพิวเตอร์พื้นฐาน





3(2-2-5)





Basic Computational Chemistry





บุรพวิชา: 303102






Prerequisite: 303102 






การประยุกต์ใช้วิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสร้างแบบจำลองโมเลกุล และคำนวณสมบัติทางพลังงานและโครงสร้างของระบบ เช่น ผลึก วัสดุนาโน อัลลอย สารผสมของแข็ง และการดูดซับแก๊ส





Applications of basic computational chemistry methodology to model the molecules, and calculate the energetic and structural properties of the systems, such as, crystalline, nanomaterial, alloy, solid mixture, and gas adsorption


303474
เคมีพอลิเมอร์






2(2-0-4)





Polymer Chemistry





บุรพวิชา: 303220 หรือ 303224






Prerequisite: 303220 or 303224




ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ได้แก่พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น พอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซ่ ทั้งแรดิคัล  ไอออนิกและโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ เช่นการหาน้ำหนักโมเลกุล สมบัติทางความร้อน และสมบัติเชิงกล ตัวอย่างของพอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 




An overview of the chemistry and physics of polymers Mechanisms of polymerization reactions including step-growth polymerization, chain-growth polymerization via radical, ionic and coordination intermediates and copolymerization Mechanical properties of polymers Characterization; molecular weight averages, thermal transitions, and mechanical properties Chemistry of important industrial polymers 


303475
เคมีสิ่งแวดล้อม






2 (2-0-4)






Environmental Chemistry





บุรพวิชา: 303102





Prerequisite: 303102





การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม การเตรียมและวิเคราะห์ ระบบบำบัดและการฟื้นฟู การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม






Environmental sampling, Sample preparation and analysis, Water treatment and remediation, Environmental impact assessment


303478       เทคโนโลยีพอลิเมอร์





2(2-0-4)

Polymer Technology







บุรพวิชา: 303474




Prerequisite: 303474




เครื่องมือที่ใช้ขึ้นรูปพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ (พลาสติก ยาง และเส้นใย) โดยเทคนิคต่างๆ เช่น การผสม การขึ้นรูปโดยแม่แบบ ใช้เครื่องอัดรีด การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบชิ้นงานบางโดยใช้ลูกกลิ้ง การหล่อขึ้นรูป สารเติมแต่งชนิดต่างๆ ที่ใช้ผสมลงในยาง พลาสติกและเส้นใย 





Processing machinery and methods of polymers (plastic, rubber and fiber) including mixing, molding, extrusion, calendering, casting Classification, various types of additives used in rubber, fiber, and plastic industry


               4.2  กลุ่มที่ไม่ใช่สหวิทยาการ


303353 
การแยกเชิงเคมี






2(2-0-4)





Chemical Separations









บุรพวิชา  :  303351

            


Prerequisite: 303351






ทฤษฎีและหลักการของวิธีการแยก การกลั่น การสกัด การตกผลึก การแลกเปลี่ยนไอออน แก๊สโครมาโทรกราฟี  ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี วิธีการแยกอื่น ๆ





Theory and principle of separation method, distillation, extraction, crystallization, ion exchange, gas chromatography, high performance liquid chromatography and other methods


303421
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ





2(2-0-4)





Natural Products











บุรพวิชา: 303222  

 



Prerequisite: 303222 


            


การจำแนกประเภทสารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ ชีวสังเคราะห์ การสกัด การแยกและการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น ตลอดจนการประยุกต์ใช้

            


Clasification of secondary metabolites, biosynthesis, extraction, isolation and basic bioactivity as well as applications



303422
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์





2(2-0-4)





Organic Synthesis






บุรพวิชา: 303222

 



Prerequisite: 303222 


             

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์  วิธีการพื้นฐานในการวางแผน การออกแบบ การควบคุมการสังเคราะห์ที่นำไปสู่สารอินทรีย์เป้าหมายที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

               

Important organic reactions using in organic synthesis, fundamental ideas and methods of synthetic planning, design and control the reaction approach to the bioactive target molecules


303429 
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์




2(2-0-4)





Selected Topics in Organic Chemistry






บุรพวิชา: 303322 





Prerequisite: 303322




ทฤษฎีใหม่ๆ และความก้าวหน้าในทางเคมีอินทรีย์ รวมทั้งเคมีอินทรีย์ประยุกต์






Current topics in organic chemistry and applications



303431 
สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล




2(2-0-4) 



Molecular Spectroscopy





บุรพวิชา: 303332






Prerequisite: 303332






ไมโครเวฟสเปกโทรสโกปี  อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  รามานสเปกโทร สโกปี  อิเล็กโทรนิกสเปกโทรสโกปี  สปินเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี  





Microwave spectroscopy Infrared spectroscopy Raman spectroscopy Electronic spectroscopy Spin-resonance spectroscopy



303432 
เคมีพื้นผิว






2(2-0-4)





Surface Chemistry






บุรพวิชา: 303332





Prerequisite: 303332 






สมบัติของพื้นผิว  แรงตึงผิวและการเปียกของพื้นผิว  เทอร์โมไดนามิกส์ของการดูดซับ  กระบวนการเร่งปฏิกิริยาบนพื้นผิว





Properties of surfaces Surface tension and wetting of surfaces Adsorption thermodynamics Catalytic processes on surfaces



303433 
เคมีคอลลอยด์พื้นฐาน





2(2-0-4)





Basic Colloid Chemistry








บุรพวิชา: 303332






Prerequisite: 303332 






ระบบคอลลอยด์เบื้องต้น  ประจุในระบบคอลลอยด์  ความเสถียรของคอลลอยด์  สารลดแรงตึงผิว  การเกิดไมเซลล์  อิมัลชัน และไมโครอิมัลชัน





Introduction to colloidal systems Charge in colloidal systems Colloid stability Surfactants Micellization, emulsion, and microemulsion



303434 
เคมีควอนตัม






2(2-0-4)





Quantum Chemistry





บุรพวิชา: 303233





Prerequisite: 303233 





กลศาสตร์ควอนตัมและฟังก์ชันคลื่นของระบบที่มีหลายอิเล็กตรอน ทฤษฎี

ออร์บิทัลเชิงโมเลกุล: วิธีแอบอินิชิโอ และวิธีเซมิเอมพิริกัล   ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น  เคมีคำนวณที่เกี่ยวข้องกับสถานะควบแน่น





Quantum mechanics and many-electron wave functions Molecular orbital theory: ab intio and semi-empirical methods Density functional theory Computational chemistry in condensed phases



303435 
เคมีคำนวณ






3(2-2-5)





Computational Chemistry






บุรพวิชา: 303233  





Prerequisite: 303233 





ทฤษฎีพื้นฐานทางเคมีควอนตัมเกี่ยวกับการจำลองโมเลกุล  การสร้างโครงสร้างทางเคมีบนคอมพิวเตอร์  การคำนวณแบบจำลองโมเลกุล  การประยุกต์ด้านโครงสร้างและเสถียรภาพของโครงสร้าง  การประยุกต์ด้านสมบัติและปฏิกิริยาเคมี 





Basic theory in quantum chemistry for molecular modeling Building chemical structure on computer Molecular modeling calculations Applications on structures and their stability Applications to  properties and chemical reactions


303438 
การจำลองโมเลกุล





3(2-2-5)





Molecular Modeling





บุรพวิชา: 303233





Prerequisite: 303233 





หลักการและประยุกต์ใช้วิธีทางคอมพิวเตอร์ซิมุเลชันเกี่ยวกับการจำลองแบบสำหรับระบบโมเลกุลขนาดใหญ่ และการประเมินผลการคำนวณค่าทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอันตรกิริยาของระบบ เช่น โมเลกุลของยากับตัวจับยา








The principle and application of computer simulation method for macromolecular modeling, and evaluation of the theoretical calculation of interactions of the system, such as, drug molecule and receptor


303439 
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีฟิสิกัล




2(2-0-4)





Selected Topics in Physical Chemistry





บุรพวิชา: 303332  





Prerequisite: 303332 





หัวข้อที่ทันสมัยในสาขาเคมีฟิสิกัลและการประยุกต์ใช้





Current topics in physical chemistry and applications


303440 
เคมีเกี่ยวกับสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก


2(2-0-4)






Organometallic Chemistry






บุรพวิชา: 303341





Prerequisite: 303341





โครงสร้างและพันธะในสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิกชนิดต่าง ๆ การเตรียมและการวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก  ปฏิกิริยาของสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก  การนำสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิกไปใช้เป็นคะตะลิสต์ในปฏิกิริยาอินทรีย์เคมีสังเคราะห์





Structures and bonding of organometallic compounds Synthesis and structural elucidation of organometallic compounds Reactions of organometallic compounds Applications of organometallic compounds as catalyst in organic synthesis 



303442 
เคมีนิวเคลียร์






2(2-0-4)





Nuclear Chemistry





บุรพวิชา: 303241






Prerequisite: 303241










โครงสร้างอะตอมและองค์ประกอบของนิวเคลียส การแผ่กัมมันตภาพรังสี และกฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี อันตรกิริยาระหว่างรังสีนิวเคลียร์กับสสาร การตรวจสอบและการวัดปริมาณรังสี หลักการของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู อันตรายจากกัมมันตรังสีและการป้องกัน  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในทางชีววิทยาและทางยา





Atomic structure and the basic elements of nucleus Radioactive decay Interaction of radioactive with matter Measurement of nuclear radiation  Principle of nuclear reactor  Radiation hazards   Nuclear science applications in biology and medicine 



303443
เคมีซุปราโมเลกุล



  

2(2-0-4)





Supramolecular Chemistry








บุรพวิชา: 303341 









Prerequisite: 303341










นิยามของเคมีซุปราโมเลกุล อันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล เคมีของโมเลกุลโฮสต์-เกสต์ การเตรียมโมเลกุลโฮสต์สำหรับยึดเหนี่ยวแคตไอออน แอนไอออนและโมเลกุลอินทรีย์ กระบวนการเซลฟ์-แอสแซมบลิ วิธีทางกายภาพสำหรับศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล การออกแบบและประยุกต์ใช้ซุปราโมเลกุลในการเป็นโมเลกุลาร์สวิตช์ด้วยกลไกการถ่ายเทอิเล็กตรอนและพลังงาน พลังงาน โมเลกุลตรรกะ และเครื่องมือระดับโมเลกุล





Definition of supramolecular chemistry Host-gust chemistry Synthesis of host molecules for recognize cations, anions and neutral molecules Templates and self-assembly process Physical methods used in supramolecular chemistry Applications of supramolecules as molecular switches using electron and energy transfers, molecular logic gates and molecular machines



303449 
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์




2(2-0-4)





Selected Topics in Inorganic Chemistry





บุรพวิชา: 303341 





Prerequisite: 303341





ทฤษฎีใหม่ๆ และความก้าวหน้าในทางอนินทรีย์เคมี รวมทั้งอนินทรีย์เคมีประยุกต์





Current topics in inorganic chemistry and applications


303451 
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยไมโครชิฟ



2(2-0-4)






Chemical Analysis on Microchip






บุรพวิชา  :  303351





Prerequisite: 303351






เทคโนโลยีการสร้างไมโครชิฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี การตรวจวัด และการประยุกต์





Microchip fabrication for chemical analysis, detection, and application



303452
โครมาโทกราฟีของการแยกเชิงไฟฟ้า



2(2-0-4)






Electroseparation Chromatography






บุรพวิชา : 303351





Prerequisite: 303351






ทฤษฎีและหลักการเทคนิคไมเซลลาร์อิเล็กโทรไคเนติกโครมาโทกราฟี แคปปิลารีอิเล็กโทรโครมาโทกราฟี เครื่องมือและการประยุกต์ใช้





Theory and principle of capillary zone electrophoresis, micellar electrokinetic chromatography, capillary electrochromatography, instrument, and application



303453        ระบบอัตโนมัติทางเคมีวิเคราะห์            



2(2-0-4)






Automation in Analytical Chemistry









บุรพวิชา  :  303351






Prerequisite: 303351






ทฤษฎีหลักการและการประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยระบบการไหลอัตโนมัติแบบต่าง ๆ  






Theory, principles and applications for chemical analysis of various types in automatic flow-based systems  



303454
วิธีการตกเคลือบและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง



2(2-0-4)






Deposition Methods and Thin Film Analysis






บุรพวิชา  :  303351





Prerequisite: 303351





การตกเคลือบเชิงไอกายภาพ การตกเคลือบเชิงไอเคมี การตกเคลือบเชิงสปัตเตอร์ริง การตกเคลือบเชิงเคมีไฟฟ้า การวิเคราะห์ฟิล์มบางด้วยการตรวจวัดอิเล็กตรอน ไอออน และโฟตอน กล้องจุลทรรศน์ชนิดเข็มวัดส่องกราด





Physical vapor deposition Chemical vapor deposition Sputtering deposition Electrochemical deposition Thin film analysis with electron, ion, and photon detections Scanning probe microscopy


303459
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์




2 (2-0-4)






Selected Topics in Analytical Chemistry





บุรพวิชา  : 303351





Prerequisite: 303351





ทฤษฎีและเทคนิคใหม่ทางเคมีวิเคราะห์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้





New theory and technique in analytical chemistry and applications

       
303473
พลาสติกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์




2(2-0-4)





Plastic Packaging




บุรพวิชา  : 303474




Prerequisite: 303474




ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ ชนิดของพลาสติกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และการทดสอบสมบัติของบรรจุภัณฑ์พลาสติก การส่งผ่านมวลสารในบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่นการแพร่ การซึม และการเคลื่อนย้าย

The aim of this course is to provide a basic scientific understanding of plastic 


packaging The course also emphasizes on the processing, the chemical and physical properties and the evaluation and testing of plastic packaging Mass transfer in plastic packaging materials such as diffusion, permeation and migration is included 


303476
เคมียา







2(2-0-4)





Medicinal Chemistry





บุรพวิชา: 316201 






Prerequisite: 316201 


             


การออกแบบยาใหม่หรือการพัฒนาสารที่พบว่ามีฤทธิ์อยู่แล้ว กระบวนการใหม่ๆ ในการพัฒนายา หลักการทั่วไปของการออกฤทธิ์ในระดับโมเลกุลของยา โดยจะมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติทางกายภาพของยา คุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีและชีวเคมี ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ หลักการพื้นฐานในการเกิดการอันตรกิริยาระหว่างยาและรีเซพเตอร์ และการเกิดเมตาบอลิสมของยา

              

The design of new drugs or analogs of known biological active compounds, modern drug development processes  The general principles of drug action at the molecular level emphasizing on physico-chemical and biochemical properties of drug substances, the relationships between chemical structures and biological activities, the molecular basis for drug-receptor interactions, and drug metabolism



303477 
เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม


2(2-0-4)






Chemistry of Health & Beauty Products





บุรพวิชา: 303220 หรือ 303224

            


Prerequisite: 303220 or 303224

          


ศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ถนอมผิว ผลิตภัณฑ์ถนอมเส้นผม  ผลิตภัณฑ์อโรมา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ รวมทั้งศึกษาพลังบำบัดของผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆของพืชสมุนไพรไทย

             


Learn how to make skin care products, hair care products, aroma products and herbal health products including learn more about healing-assisting power of natural products and other biological activities of Thai medicinal plants     


303479 
เทคโนโลยียาง






2(2-0-4)




Rubber Technology





บุรพวิชา: 303220 หรือ 303224



Prerequisite: 303220, 303224




สมบัติเชิงกล สมบัติทางเคมี และการนำไปใช้งานของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูป การผสมสารเติมแต่ง และวัลนาไนเซชันของยาง  การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของยางดิบและยางคอมพาว์ด




Physical properties, chemical properties and applications of natural and synthetic rubbers  Introduction to rubber processing including mixing, rubber additives and vulcanization of rubber Characterization techniques of raw rubber and compound


303481
เคมีอุตสาหกรรม






2(2-0-4)




Industrial Chemistry


                          กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางเคมีในระดับอุตสาหกรรม  และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Process of industrial chemical production, and production development for the 


efficient use of raw material


303482
หัวข้อพิเศษทางเคมีอุตสาหกรรม




2(2-0-4)




Selected Topics in Industrial Chemistry

กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมี  วัสดุและเทคโนโลยีวัสดุที่

กำลังเป็นที่สนใจในอุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยีในการวิเคราะห์วัสดุ

                           Interesting topics related to current developments in the industrial chemical productions, industrial materials, technology of materials and their testing methods



303483 
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี





2(2-0-4)

Petroleum and Petrochemistry



บุรพวิชา:  303220 หรือ 303224



Prerequisite: 303220, 303224




ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ การสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นแยกและปรับปรุงคุณภาพปิโตรเลียม สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ปิโตรเคมี มลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนปิโตรเลียม

The aim of this course is to provide a basic scientific and technological understanding of the exploration and drilling, the production and behavior of petroleum based fuels The course also addresses the chemical composition and physical properties of petroleum, methods of fractionation and product improvement Some additional subjects such as petrochemistry, pollution due to petroleum industry and alternative fuels are included 

เอกสารแนบหมายเลข 3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2554
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ความรับผิดชอบหลัก
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ความรับผิดชอบรอง
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		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.  กลุ่มวิชาภาษา 


1.1   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ


1.1.1   ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน


222101   ภาษาอังกฤษ 1

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		222102   ภาษาอังกฤษ 2

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		222103   ภาษาอังกฤษ 3

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		1.1.2   ภาษาอังกฤษวิชาชีพ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		300201    ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		

		(
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		1.2  กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ

222207   การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		222208   การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		222209   การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		222271   ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		222272   ภาษาอังกฤษสำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		222273   ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		228101   ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		228202   การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(



		233193   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		233195   ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1 

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		233197   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		



		235101   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

		(

		

		(
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		(
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		2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

265109    มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

		

		

		(

		

		(

		

		

		(

		

		

		(

		

		

		(

		



		3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

671101    สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ

		

		

		(

		

		(

		

		

		(

		

		

		(

		

		

		(

		



		4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4.1  สำหรับสายวิทยาศาสตร์

302101    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

		(

		(

		

		(

		

		

		(

		(

		(

		

		(

		

		

		

		(



		309103   วิทยาศาสตร์ทางทะเล

		(

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		

		(

		

		

		(

		



		5.  วิชาคอมพิวเตอร์

885101    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

		(

		(

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		

		(
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		6.  กลุ่มวิชาเลือก


6.1   กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		107106   การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 

		(

		(

		(

		

		(

		(

		(

		

		(

		(

		(

		(

		

		(

		



		441110   พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริม

สมรรถภาพ 

		(

		(

		(

		(

		

		

		(

		

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(



		731101   ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น  

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850101   การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ  

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850102   การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ   

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850106   ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ 

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850107   ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ 

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850108   แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ  

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850109   แบดมินตันเพื่อสุขภาพ   

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850110   เทนนิสเพื่อสุขภาพ 

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850111   ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ  

		(
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		850112   เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ  

		(

		

		(

		

		(
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		(
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		850113   มวยไทยเพื่อสุขภาพ    

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850114   กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ    

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850115   ตะกร้อเพื่อสุขภาพ    

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850116   ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ  

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850117   เทควันโดเพื่อสุขภาพ    

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850118   โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ   

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850119   เปตองเพื่อสุขภาพ   

		(
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		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		850120   ลีลาศเพื่อสุขภาพ    

		(

		

		(

		

		(

		

		(
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		850121   แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ    
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		850122   กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ    

		(
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		850123   โยคะเพื่อสุขภาพ    
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		850124   วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ     
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		850125   แชร์บอลเพื่อสุขภาพ     

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		



		6.2   กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต

107108    ศิลปะการทำงานอย่างเป็นสุข  

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(



		241102    การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 

		(

		

		

		(

		(

		

		(

		

		(

		(

		

		

		(

		

		



		311191   รู้รอบเรื่องอาหาร   

		(

		

		

		(

		

		(

		

		

		(

		(

		

		

		(

		

		



		414202   อารมณ์และการจัดการความเครียด  

		(
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		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		

		(



		6.3   กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง

257102   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		

		

		

		(



		402403   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
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		6.4   กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด

402405   การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม 

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		

		(

		(

		(

		(

		(

		

		(



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		รายวิชา

		1. คุณธรรม จริยธรรม

		2. ความรู้

		3. ทักษะทางปัญญา

		4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

		5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



		

		1

		2

		3

		1

		2

		3

		4

		1

		2

		3

		1

		2

		3

		1

		2

		3

		4



		หมวดวิชาเฉพาะ


1.  กลุ่มวิชาแกน 


302111
แคลคูลัส 1
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แคลคูลัส 2
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ชีววิทยาทั่วไป
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		306101
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
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		308102 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
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		312201
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		2.  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
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		หมวดวิชาเอก

1.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
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		2.  กลุ่มวิชาเอกเลือก

2.1 กลุ่มสหวิทยาการ
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		2.2 กลุ่มที่ไม่ใช่สหวิทยาการ
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เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์

1.  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1. 
ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนเคารพในกฎระเบียบและวัฒนธรรมขององค์กร

2.  
มีความซื่อสัตย์สุจริต

3. 
มีวินัย

2.  
ด้านความรู้

1.
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

2. 
มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น และสามารถนำมาบูรณาการกับศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ได้

3.
เข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้

4. 
มีความใฝ่รู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

3.  
ด้านทักษะทางปัญญา

1. 
นำความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 


2. 
สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3. 
นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหา

4.  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1.  
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2.  
มีภาวะผู้นำและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

3.  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม

5.
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. 
ใช้ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์และนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

2. 
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 

3.  
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

4. 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบค้น และนำเสนอได้เป็นอย่างดี  
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