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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
คณะ    วิทยาศาสตร ์
 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส :   25571611104063 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Chemistry 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เคมีประยุกต์) 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  วท.ม.  (เคมีประยุกต์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Master of Science  (Applied Chemistry) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   M.S. (Applied Chemistry) 
 
3. วิชาเอก 
 - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก  แบบ ก 1 เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
   แบบ ก 2 เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
 แผน ข  เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 5.2 ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ที่ 4/2564 วันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
  สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 
  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จะได้รับการ
เผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิจัยในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
 8.2 นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
 8.3 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
 8.4 พนักงานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมเคมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
 8.5 ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการฯ 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก จ านวน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 
1. นายวิลาศ พุ่มพิมล 
   รองศาสตราจารย์ 
   3-2601-00644-xx-x 
       

ปร.ด. (อินทรียเคมี) 
ค .ม . (ก า ร ศึ ก ษ า
วิทยาศาสตร์) 
กศ.บ. (เคมี)      

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต บางแสน 

2545 
2532 
 
2527 

18 

2. นายอภิรักษ์ ชัยเสนา 
   รองศาสตราจารย์ 
  3-5012-00592-xx-x    

วท.ด. (เคมี)            
วท.ม. (การสอนเคมี)  
ค.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยครูเชียงใหม ่

2547 
2538 
2533 

3 
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ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก จ านวน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 
 3. นายพันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    3-6603-00269-xx-x 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)            
วท.ม. (เคมีศึกษา)  
กศ.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 
2541 
2537 

9 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
  จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งหมายว่า ภายในปี พ.ศ. 2580 “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึง
จ าเป็นที่ทุกองค์กรในประเทศต้องขับเคลื่อนงานในส่วนของตนเองให้บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการ
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ การสร้าง
ความสามารถ ในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  ส าหรับองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา ก็ต้องปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุ่งสู่การสร้าง เศรษฐกิจ
สร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Hi-Value and Sustainable Thailand) รวมถึงการมีบทบาทใน
การพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการท างานวิจัยระดับสูงเพ่ือน าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ 
การศึกษาเคมีประยุกต์จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาคนให้เข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประเทศ และยังช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งในการผลิตนักวิชาการและนักวิจัยน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   
    แม้ภาครัฐจะส่งเสริมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นของระบบการศึกษาไทย และมุ่งหวัง
ให้เกิดความเป็นเลิศ แต่ผลการสอบของนักเรียนใน โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชา ติ 
(Programme for International Student Assessment:  PISA) ปี 2561 พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนน
เฉลี่ยทั้งสามด้าน (การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ต่ ากว่าคะแนนค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก
องค์การเพ่ือความร่วมมือ และพัฒนาทางเศรษฐกิจ  (Organization for Economic Co-operation 
and Development: OECD) แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังห่างไกลความเป็นเลิศและยังต้องพัฒนา
ระบบการศึกษาของชาติอีกมาก การขาดพ้ืนฐานและประสบการณ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพจะท าให้
ประชากรของประเทศไม่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสูงได้ ดังนั้นการศึกษาและการ
พัฒนาคนในทุกศาสตร์จึงเป็นสิ่งส าคัญมากในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้
การพัฒนาบุคลากรทางเคมีให้มีคุณภาพในระดับสูงนั้น จัดว่ามีความส าคัญมากเช่นกัน เพราะบุคลากร
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เหล่านี้สามารถอธิบาย ชี้น า เสนอแนะ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์  นอกจากนี้  เมื่อมหาบัณฑิตสาขาเคมีประยุกต์เข้าสู่ระบบการศึกษาก็จะช่วยยกระดับ
การศึกษาไทยให้ดีขึ้นในทุกระดับ 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 

สถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
         การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และสถานการณ์ต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งส่งเสริมให้มหาบัณฑิตเป็น
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีคุณภาพดี อีกทั้งมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
สามารถบูรณาการศาสตร์ทางเคมีให้เข้ากับการท างานจริงในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้
การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวิวัฒนาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในศตวรรษที่ 21  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ ผู้จบการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เช่น การให้ความรู้เรื่องเคมีของ
ไวรัสโคโรนา 2019 การให้ความรู้เรื่องเคมีของชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการให้ค าแนะน าในการปฏิบัติ
ตนของชุมชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 รวมทั้งสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้  
 
 12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
          สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นหน่วยงานที่มี
ความพร้อม และรับผิดชอบการผลิตมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ ให้มีคุณภาพทางวิชาการ และมี
สมรรถนะในการท างานสู่สังคมและประเทศชาติ การปรับปรุงหลักสูตรมีความสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 คณาจารย์ในหลักสูตรมีประสบการณ์สอน มีต าแหน่งทางวิชาการ และมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ มีความมุ่งมั่นในการให้การศึกษาผ่านการเรียนการสอนของหลักสูตร บ่มเพาะ
ให้นักศึกษามีความรู้และด าเนินการวิจัยในระดับสูง ก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีความเป็น
มืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้เป็น
อย่างดี 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
                  13.1.1 วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์นอกสาขาวิชา 
           1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3 (2-2-7)  
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
ต้องมาเรียน 
  ไม่มี   
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 13.3 การบริหารจัดการ  
    มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยมีล าดับขั้นตอนการ

บริหารงานดังนี้ 
13.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการ

เรียนการ สอน การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้า ในสาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประชุม ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขอหลักสูตร อย่าง
สม่ าเสมอ 

13.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอนระดับสาขาว ิชา และเป็นผู้
ประสานงานกลุ ่มสาขาว ิชาย ่อย ประช ุมพ ิจารณาการวางระบบผู ้สอน และกระบวนการจ ัดการเร ียนการ
สอน แล้วน าเสนอท ี่ประชุมสาขาวิชาเพ ื่อพ ิจารณาความเหมาะสม 

13.3.3 หล ักส ูตรภายใต ้การบร ิหารงานของสาขาว ิชา กำหนดให ้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าก ับให้ผู้สอนจ ัดท า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนการเปิดภาคการศกึษาให้ครบท ุกรายวิชา 

13.3.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชา ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความทันสมัยตามความก้าวหน้าของสาขาวิชาเคมี
ประยุกต ์

13.3.5 หล ักส ูตรภายใต ้การบร ิหารงานของสาขาว ิชา กำหนดให ้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5/มคอ.6 ภายใน 30 วันหล ังสิ้นส ุดภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

13.3.6 คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตรจ ัดท ารายงานผลการด าเน ินงานของหล ักส ูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60     วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.1  ปรัชญา  
   มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางเคมีให้มีสมรรถนะทั้งทางวิชาการและการวิจัย เพ่ือ
ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งการประยุกต์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ  
 
       1.2   ความส าคัญ 

      การขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ต้องอาศัยก าลังของคนทั้งประเทศใน
ทุกภาคส่วนอย่างเต็มก าลังความสามารถ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ าเป็นต้องมีระบบการศึกษา
มีประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมคนในวัยท างานให้มีศักยภาพสูง ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตเป็น
การสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งน ามาใช้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศโดยรวม ทั้งนี้สาขาวิชาเคมีประยุกต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการผลิตทรัพยากรบุคคลทางเคมีที่มีศักยภาพสูง สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเคมี
ชีวภาพและเคมีวัสดุระดับสูงเพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิจัย มีความเชี่ยวชาญและ
ศักยภาพในเชิงเทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นก าลังส าคัญต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ นอกจากนี้หลักสูตรเคมีประยุกต์ยังสอดคล้องต่อปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางคือ “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
รับผิดชอบต่อสังคม รู้ เข้าใจ บทบาทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ  
 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีความรู้เชิงลึกทางด้านเคมีชีวภาพและเคมีวัสดุ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไป

ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

และการสร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ 
3) มีทักษะทางด้านการสื่อสาร ภาษาและการถ่ายทอดความรู้ทางเคมีประยุกต์ด้วย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4) มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีแผนการปรับปรุงดังรายละเอียด แผนการ
พัฒนากลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะ 3 ปี นับจาก
เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
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 2.1  การบริหารหลักสูตร 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1.  พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี
ประยุกต์ ให้มีมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติตามที่ สกอ. 
ก าหนด 

1.ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ
ทุกปี 

 
 
 

หลักฐาน 
1.รายงานผลการด าเนินงานและ

การประเมินหลักสูตร 
ดัชนชีี้วัด 
1.ผลการด าเนินการและการ

ประเมินหลักสูตร 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของภาครัฐ
และเอกชน  

 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
 ด้านวชิาการและวิจัยกับ   
 สถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและ 
 ต่างประเทศ หน่วยงาน 
 ภาครัฐและเอกชน  

2. ศึกษาแนวโน้มความต้องการ   
 ของตลาดแรงงานเก่ียวกับ 

    คุณลักษณะมหาบณัฑิต 
 

หลักฐาน 
1.  รายงานผลศูนย์ความเป็นเลิศ   

 ด้านนวัตกรรมทางเคม ี
2. รายงานผลการส ารวจความพงึ-

พอใจของมหาบัณฑิตต่อ
หลักสูตร 

3. รายงานผลการส ารวจภาวะการ
มีงานท าของมหาบัณฑิต 

4. รายงานผลการส ารวจความพึง-
พอใจผู้ใช้มหาบัณฑิต 

ดัชนีชี้วัด 
1. จ านวนหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน รวมทั้งหน่วยงาน/
สถานศึกษาในต่างประเทศที่เข้า
ร่วมเครือข่าย 

2. ระดับความพึงพอใจของ 
มหาบัณฑิตต่อหลักสูตร 

3. ร้อยละของภาวะการมีงานท า
ของมหาบัณฑิต 

4. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
มหาบัณฑิต  

  
 2.2  การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตา่งๆ 

พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสทิธิภาพ 

1. ปรับปรุงห้องเรียนและห้อง 
ปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน สากล 
โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้มี
จ านวนเพียงพอเพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียน และฝึกปฏิบัต ิ

หลักฐาน 
1.รายงานความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนนุการ 
เรียนรู้ 

ดัชนีชี้วัด 
1.ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
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 2.3  การบริหารคณาจารย์ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ 
    และวิชาชีพ (การเรียนการสอน/ 
    การวัดผล/การวิจยั)    

1. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มี
ทักษะการสอน ทักษะการวิจัย
ตลอดจนการหาพี่เลี้ยงและ
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ 

2. ส่งเสริมให้มีการขอทุนวิจัยจาก
แหล่งเงินทุนทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุนให้มีการน าเสนอ
งานวิจยัหรือเผยแพร่งานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 
 

หลักฐาน 
1. รายงานประเมินโครงการพฒันา  

อาจารย ์
2. รายงานผลการจัดการความรู ้
3. ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัย 
4. รายงานจ านวนผลงานวิชาการ  

 และผลงานวิจัย 
5. รายงานจ านวนคร้ังที่อาจารย์  
    ได้รับการพัฒนาต่อป ี
ดัชนีชี้วัด 
1.  ผลการประเมินโครงการพฒันา  

 อาจารย ์
2.  ผลการจัดการความรู ้
3. จ านวนทนุวิจัยของอาจารย์ทีไ่ด้รับ 
4. จ านวนผลงานวชิาการและ

ผลงานวิจัยที่มีการน าเสนองาน
หรือเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

5.  จ านวนคร้ังที่อาจารย์ได้รับการ
พัฒนาต่อป ี

 
 2.4 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ 
   และทักษะการท าวิจัย 

1. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
หรือเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

2. จัดหาวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านจากภายนอกให้
ความรู้และฝึกปฏบิัติเทคนิค
ทางเคมีข้ันสูง  

 

หลักฐาน 
1.งานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์  
   ระดับชาติและนานาชาติต่อ 
   จ านวนนักศึกษา  
2. รายงานการประเมินโครงการ   

 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิจัย 
ดัชนีชี้วัด 
1. จ านวนงานวิจัยทีไ่ด้รับการตพีิมพ์  

 ระดับชาติและนานาชาติต่อ 
 จ านวนนักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา   
    ต่อโครงการฝึกอบรมเพิ่ม 

  ทักษะการวิจัย 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม  
    และจริยธรรม  

1. จัดให้มีการท ากิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม 

 

หลักฐาน 
1. รายงานผลการประเมินกิจกรรมที่

ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
ดัชนีชี้วัด 
 1. ผลการประเมินกิจกรรมที่ส่งเสริม

คุณธรรม และจริยธรรม 
 
 2.5 ความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจ้าง /ผู้ ใช้
มหาบัณฑิตต่อคุณภาพมหาบัณฑิต 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
ผลิตมหาบณัฑิตมีความรู้และทกัษะ
ที่ตรงตามความต้องการของ
นายจา้ง/ผู้ใช้มหาบณัฑิต 
 

1. ส ารวจคุณลักษณะมหาบัณฑติ
ที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้
มหาบัณฑิต 

2. ปรับปรุงหลักสูตร/จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ผลการส ารวจฯ  

3. ส ารวจความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิตที่มตี่อหลักสูตร 

4. ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้
มหาบัณฑิต 

5. ส ารวจภาวะการมีงานท าของ
มหาบัณฑิต 

หลักฐาน 
1. รายงานการส ารวจคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พงึประสงค์ของนายจ้าง/
ผู้ใช้มหาบัณฑิต 

2. รายงานผลส ารวจความพงึพอใจ   
   ของมหาบัณฑิตต่อหลักสูตร 
3. รายงานผลส ารวจความพึงพอใจ  
   ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
4. รายงานผลส ารวจภาวะการมงีาน

ท าของมหาบัณฑติ 
ดัชนีชี้วัด 
1. ผลการส ารวจคุณลักษณะ บณัฑิต 
   ที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้  
   มหาบัณฑิต 
2. ระดับความพึงพอใจของ  

  มหาบัณฑิตต่อหลักสูตร 
3. ระดับความพึงพอใจผู้ใช ้

  มหาบัณฑิต 
4. ร้อยละการมีงานท าของ 

  มหาบัณฑิต 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.   ระบบการจัดการศึกษา  
   1.1  ระบบ  
   ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติ จะต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาค
ฤดูร้อนได้ โดยก าหนดระยะเวลา และจ านวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกติ  ภาค
ฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ 
   

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับส าหรับนักศึกษา แต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมรีะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
 

1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     ไม่มี 
 
2.   การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  นักศึกษาภาคปกต ิ
  ภาคการศึกษาท่ี 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
     ในวัน และเวลาราชการ 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
     ในวัน และเวลาราชการ  
   
  นักศึกษาภาคพิเศษ 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
     ในวัน และเวลานอกราชการ 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
     ในวัน และเวลานอกราชการ 

 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเคมีหรือเทียบเท่าหรือสาขาอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง
ทางเคม ี  

2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2.2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเรื่องการคัดเลือกนักเรียนและ 
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา 
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2.2.4 กรณีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2.2.1 2.2.2 และ 2.2.3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 

2.2.5 วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา มีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน และ/หรือ มีการสอบสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.6 กรณีผู้เข้าเรียนแบบ ก1 ต้องมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยทางเคมีหรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 

 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1 นักศึกษาแรกเข้าแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานทางด้านเคมีต่างกัน อาจมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาขั้นสูงของหลักสูตรได้              

2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ จึงประสบปัญหาทาง 
การเรียนการสอนซึ่งส่วนมากใช้เอกสาร ต ารา และงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 

 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 มอบหมายหน้าที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ดูแล และให้ค าปรึกษาแนะน าถึงแผนการ

เรียน ตลอดจนชี้แนะแนวทางต่าง ๆ และในกรณีที่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ สามารถลงเรียน
ในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.4.2 จัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมค่ายเสริมความรู้ทางด้านเคมีโดยผู้เชี่ยวชาญ และ
ศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

2.4.3 แนะน าให้นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่เพียงพอลงทะเบียนเรียนเพ่ิม  ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้มีความรู้เพียงพอตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2.4.4 จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
จากโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา คณาจารย์ในสาขา หรือ วิทยากรจากภายนอกสภาบัน 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

                นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 (ภาคปกติ) 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 5 5 5 5 
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นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีท่ี 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีท่ี 2 - 15 15 15 15 
รวม 15 30 30 30 30 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 15 15 15 15 

 
นักศึกษาแผน ข (ภาคพิเศษ) 

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีท่ี 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีท่ี 2 - 20 20 20 20 
รวม 20 40 40 40 40 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 20 20 20 20 

 
รวมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - - - - 
ชั้นปีที่ 4 - - - - - 
รวม 40 80 80 80 80 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา 

- 40 40 40 40 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

    2.6.1  งบประมาณรายรับ (บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
 

ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา 1,880,000 3,660,000 3,660,000 3,660,000 3,660,000 

รายรับบุคลากร/เงินเดือน 2,583,360 2,738,362 2,902,663 3,076,823 3,261,433 

รวมรายรับ 4,463,360 6,398,362 6,562,663 6,736,823 6,921,433 
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,583,360 2,738,362 2,902,663 3,076,823 3,261,432 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,504,000 2,928,000 2,928,000 2,928,000 2,928,000 

รวม (ก) 4,087,360 5,666,362 5,830,663 6,004,823 6189433 
 ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 376,000 732,000 732,000 732,000 732,000 
รวม (ข) 476,000 804,000 804,000 804,000 804,000 
รวม (ก) + (ข) 4,563,360 6,470,362 6,634,663 6,808,823 6,993,432 
จ านวนนักศึกษา 40 80 80 80 80 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 114,084 80,880 82,933 85,110 87,418 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

    ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

    3.1  หลักสูตร  
    3.1.1  จ านวนหน่วยกิต    
             แผน ก 1 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
             แผน ก 2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
             แผน ข    รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
     1)  แผน ก 1 

          1.1 วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
          1.2 รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา 

 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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   2)  แผน ก 2 
                  2.1 หมวดวิชาเฉพาะ    
 2.1.1 วิชาบังคับร่วม  11 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาบังคับกลุ่ม   3 หน่วยกิต 
 2.1.3 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า             12 หน่วยกิต 
                  2.2 วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
                  2.3 รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา 
 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 

3)  แผน ข 
                  3.1 หมวดวิชาเฉพาะ    
 3.1 วิชาบังคับร่วม  11 หน่วยกิต 
 3.2 วิชาบังคับกลุ่ม   3 หน่วยกิต 
 3.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า             18 หน่วยกิต 
                  3.2 การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 
                  3.3 รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา 
 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 3.1.3  รายวิชา 

                         1) การก าหนดรหัสรายวิชา 
                             การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ยึดระบบการจัด
หมวด  หมู่ วิ ช าของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหั สวิ ช า
ประกอบด้วยตัวเลข 3 หลัก ดังนี้ 
 
   เลขตัวที่ 1 – 3     หมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
   เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขตัวที่ 6, 7     บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

 

 

 

 

              

  

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ลักษณะเนื้อหา 
 

ล าดับก่อนหลัง 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                       15 
 

2)  การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและช่ัวโมงเรียน  

             รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางแต่ละรายวิชา มีการก าหนดจ านวน
หน่วยกิต จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ  และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วย
ตัวเอง โดยใช้สัญลักษณ์ น (ท-ป-อ) 

   น    หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
   ท    หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
   ป    หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
   อ    หมายถึง  จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 

 และมีวิธีก าหนดดังนี้ 
 2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 1 

ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง 
 2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ  1 หน่วยกิตเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 2 

ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง 
 

 3)  ชื่อรายวิชา 
         3.1)  หมวดวิชาเฉพาะ 

 3.1.1) วิชาบังคับร่วม ก าหนดให้ผู้ เรียนต้องเรียน 11 หน่วยกิต 
ดังต่อไปนี้ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025101 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 

Advanced Bioorganic Chemistry 
 3 (3-0-9) 

4025102 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 
Advanced Inorganic-Physical Chemistry 

 3 (3-0-9) 

4025701 วิจัยทางเคมที้องถิ่น 
Research in Local Chemistry 

 3 (2-2-7) 

4025901 สัมมนาเคมีประยุกต ์1 
Applied Chemistry Seminar 1 

 1 (0-2-1) 

4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
Applied Chemistry Seminar  2 

 1 (0-2-1) 

 
 3.1.2) วิชาบังคับกลุ่ม ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียน 3 หน่วยกิต ตาม

กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  
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                            1) วิชาบังคับกลุ่มเคมีชีวภาพ   
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025301 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  

Advanced Organic Chemistry 
 3 (3-0-9) 

    
 2) วิชาบังคับกลุ่มเคมีวัสดุ    

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025702 เคมีวัสดุ 

Materials Chemistry 
 3 (3-0-9) 

 

3.1.3) วิชาเลือก     

                แผน ก 2 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และแผน ข ให้
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 

                            1) วิชาเลือกกลุ่มเคมีชีวภาพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025302 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 

Spectroscopy for Advanced Organic Chemistry 
 3 (2-2-7) 

4025303 สารธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
Natural Compounds and Bioactivity 

 3 (2-2-7) 

4025304 สเตอริโอเคมี 
Stereochemistry 

 3 (3-0-9) 

4025305 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry Synthesis  

 3 (2-2-7) 

4025306 โฟโตเคมีของสารอินทรีย์ 
Organic Photochemistry 

 3 (3-0-9) 

4025307 เคมีพอลิเมอร์ 
Polymer Chemistry 

 3 (3-0-9) 

4025308   นวัตกรรมเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
Innovation Natural Products Chemistry    

 3 (2-2-7)                          

4025309 โลกทัศน์ของเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                  
Perspectives for Natural Products Chemistry 

 3 (2-2-7) 

4026301 เคมีเฮเทอโรไซคลิก 
Heterocyclic Chemistry 

 3 (3-0-9) 

4026302 เคมีโลหอินทรีย์ 
Organometallic Chemistry 

 3 (3-0-9) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 

Selected Topics in Organic Chemistry 
 

 3 (2-2-7) 

          2) วิชาเลือกกลุ่มเคมีวัสดุ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025201 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง  

Advanced Inorganic Chemistry 
 3 (3-0-9) 

4025202 ผลิกศาสตร์เชิงเคมี 
Chemical Crystallography 

 3 (2-2-7) 

4025203     วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                        
Photocatalytic Materials 

 3 (3-0-9) 

4025401 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 
Advanced Physical Chemistry 

 3 (3-0-9) 

4025601 เครื่องมือขั้นสูงส าหรับเคมีวัสดุ 
Advanced Instrument for Material Chemistry 

 3 (2-2-7) 

4026701 การเร่งปฏิกิริยาทางเคมี 
Chemical Catalysis 

 3 (2-2-7) 

4026702 นาโนเคมีและการประยุกต์ใช้                       
Nanochemistry and Applications 

 3 (2-2-7) 

4026703 เคมีพ้ืนผิวและรูพรุน                                
Surface and Porous Chemistry 

 3 (3-0-9) 

4026704 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง 
Fuel Cell Technology 

 3 (2-2-7) 

4026705 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวัสดุ 
Selected Topics in Material Chemistry 

 3 (2-2-7) 

4026706   การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์                        
Synthesis of Inorganic Materials 

 3 (3-0-9) 

4026707    เคมีสิ่งทอ                                             
Textile Chemistry 

 3 (3-0-9) 

4026708            วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์                     
Carbon Materials and Applications  
 

 3 (3-0-9) 

 3.2) วิทยานิพนธ์      12    หน่วยกิต 
        3.2.1) แผน ก 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
4026902 วิทยานิพนธ์ 1 

Thesis 1 
   36 
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                   3.2.1) แผน ก 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
4026903 วิทยานิพนธ์ 2 

Thesis 2 
   12 

 

3.3) การค้นคว้าอิสระ           6   หน่วยกิต 

      3.3.1) แผน ข 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
4026904 การค้นคว้าอิสระ 

Independent study 
 

    6 

                       3.4) รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา 

           นักศึกษาต้องทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยคะแนน
สอบที่ได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ก าหนดไว้ในระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

                                  ในกรณีที่ผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

English for Graduate Students 
 3 (2-2-7) 

 

  3.1.4 แผนการศึกษา  
                   นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนในช่วง 2 ปีการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

ดังนี้ 
 
แผน ก 1 
  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026902 วิทยานิพนธ์ 1 9 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3 (2-2-7) 
รวม 9 

* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026902 วิทยานิพนธ์ 1 9 
รวม 9 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026902 วิทยานิพนธ์ 1 9 
รวม 9 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026902 วิทยานิพนธ์ 1 9 
รวม 9 

 

หมายเหตุ ในกรณีที่ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นว่า  นักศึกษา 
แผน ก 1 ยังขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการท าวิทยานิพนธ์ ให้แนะน านักศึกษา เข้าเรียนเพ่ิมใน
รายวิชาที่เก่ียวข้องโดยไม่นับหน่วยกิตหรือให้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 
 
แผน ก 2  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025101 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025102 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025701 วิจัยทางเคมที้องถิ่น 3 (2-2-7) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3 (2-2-7) 
รวม 9 

* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
- บังคับกลุ่ม 3 (x-x-x) 
- วิชาเลือก 1 3 (x-x-x) 
- วิชาเลือก 2 3 (x-x-x) 
รวม 9 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 1 (0-2-1) 
- วิชาเลือก 3 3 (x-x-x) 
- วิชาเลือก 4 3 (x-x-x)   
4026903 วิทยานิพนธ์ 2 4 
รวม 11 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026901 
4026903 

สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
วิทยานิพนธ์ 2 

1 (0-2-1) 
8 

รวม 9 
 
นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนในช่วง 2 ปีการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ดังนี้ 

 
แผน ก 2  
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025101 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025102 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025701 วิจัยทางเคมที้องถิ่น 3 (2-2-7) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3 (2-2-7) 
รวม 9 

* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
- บังคับกลุ่ม 3 (x-x-x) 
- วิชาเลือก 1 3 (x-x-x) 
- วิชาเลือก 2 3 (x-x-x) 
รวม 9 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 1 (0-2-1) 
- วิชาเลือก 3 3 (x-x-x) 
- วิชาเลือก 4 3 (x-x-x)   
4026903 วิทยานิพนธ์ 2 4 
รวม 11 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026901 
4026903 

สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
วิทยานิพนธ์ 2 

1 (0-2-1) 
8 

รวม 9 
 
แผน ข  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025101 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025102 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025701 วิจัยทางเคมที้องถิ่น 3 (2-2-7) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3 (2-2-7) 
รวม 9 

* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
- บังคับกลุ่ม 3 (x-x-x) 
- วิชาเลือก 1 3 (x-x-x) 
- 
- 
4025901 

วิชาเลือก 2 
วิชาเลือก 3 
สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 

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

รวม 13 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 1 (0-2-1) 
- 
- 
- 

วิชาเลือก 4 
วิชาเลือก 5 
วิชาเลือก 6 

3 (x-x-x) 
3 (x-x-x)  
3 (x-x-x)  

รวม 10 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026904 การค้นคว้าอิสระ 6 
รวม 6 
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 3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
   รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ 
 
 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

จ านวน 
ผลงาน

ทาง
วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช.ม. / สปัดาห์ /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 2565 2566 2567 2568 2569 

1. นายวิลาศ พุ่มพิมล 
   รองศาสตราจารย์ 
   3-2601-00644-xx-x 

ปร.ด. (อินทรียเคม)ี 
ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์) 
กศ.บ. (เคมี)      

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ วิทยาเขตบางแสน 

2545 
2532 
 
2527 

18 12 12 12 12 12 

2. นายอภิรักษ์  
    ชัยเสนา 
   รองศาสตราจารย์ 
   3-5012-00592-xx-x 

วท.ด. (เคมี)            
 
วท.ม. (การสอนเคมี)  
ค.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2547 
 
2538 
2533 

3 12 12 12 12 12 

3. นายพันสรวง  
   อุดมพุทธิเมฆากุล 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-6603-00269-xx-x 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)            
วท.ม. (เคมศึีกษา)  
กศ.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 
2541 
2537 

9 12 12 12 12 12 

 
 3.2.2   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

จ านวน 
ผลงาน

ทาง
วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช.ม. / สปัดาห์ /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 2565 2566 2567 2568 2569 

1. นายวิลาศ พุ่มพิมล 
   รองศาสตราจารย์ 
   3-2601-00644-xx-x 

ปร.ด. (อินทรียเคม)ี 
ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์) 
กศ.บ. (เคมี)      

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ วิทยาเขตบางแสน 

2545 
2532 
 
2527 

18 12 12 12 12 12 

2. นายอภิรักษ์  
    ชัยเสนา 
    รองศาสตราจารย์ 
    3-5012-00592-xx-x 

วท.ด. (เคมี)            
 
วท.ม. (การสอนเคม)ี  
ค.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2547 
 
2538 
2533 

3 12 12 12 12 12 

3. นายพันสรวง  
   อุดมพุทธิเมฆากุล 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-6603-00269-xx-x 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)            
วท.ม. (เคมศึีกษา)  
กศ.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 
2541 
2537 

9 12 12 12 12 12 
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ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

จ านวน 
ผลงาน

ทาง
วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช.ม. / สปัดาห์ /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 2565 2566 2567 2568 2569 

4. นางสาวพูนฉวี  
   สมบัติศิร ิ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-5101-01140-xx-x 

วท.ม. (การสอนเคม)ี    
ค.บ. (เคมี)               

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่   

2544 
2542 

4 12 12 12 12 12 

5. นางส าเริง นราแก้ว 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-4015-00038-xx-x 

วท.ด. (เคมี) 
 
วท.บ. (เคมี)      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนาร ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

2554 
 
2543 

3 12 12 12 12 12 

6. นางสาววีรนุช   
    คฤหานนท ์   
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    3-5599-00068-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ล าปาง   

2555 
2550 
2548 

3 12 12 12 12 12 

7. นายณรงค์ คชภักด ี
   อาจารย์ 
   3-9305-00586-xx-x 

ปร.ด. (เคม)ี 
วท.ม. (เคม)ี 
วท.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต    

2563 
2550 
2545 

3 12 12 12 12 12 

8.  นางสาวธีราภรณ์ 
     พรหมอนันต์ 
     อาจารย์ 
     3-5103-00108-xx-x 

วท.ด. (เคมี)            
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2561 
2550 
2547 

6 12 12 12 12 12 

9. นางสาววิภานุช ใบศล   
   อาจารย์ 
   3-5015-00166-xx-x   

วท.ด. (เคมี)            
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2550 
2547 

4 12 12 12 12 12 

10. นายศิวัช   
    ตั้งประเสริฐ 
    อาจารย์ 
    3-5001-00490-xx-x 

วท.ด. (เคมี)            
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
2550 
2547 

3 12 12 12 12 12 

 

3.2.3   อาจารย์ผู้สอน 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี 

1. นางเยาวเรศ  ชูศิริ 
   อาจารย์ 
    

วท.ด. (ชีวเคมี)         
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
2541 
2536 

2. นายสุขี สุขดี 
   อาจารย์ 
    

ปร.ด. (เคม)ี 
วท.ม. (เคมอีินทรีย์) 
วท.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2563 
2551 
2546 

 
 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจ
ศึกษา) 
         ไม่มี 
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4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
         ไม่มี 

4.2  ช่วงเวลา   
  ไม่มี 

  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเคมีชีวภาพ
และเคมีวัสดุภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุม มีขอบเขตการท างานที่ชัดเจน ให้มี
รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา เขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนด ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น า 
เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ 
(Peoceedings) ดังกล่าวอย่างน้อย 1 รายการ และทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ 
และให้เป็นไปตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการสอบของส านักงานบัณฑิต ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  นักศึกษาสามารถ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม เสนอผลงาน เขียนรายงานผลการวิจัยใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางเคมีชีวภาพและเคมีวัสดุ เน้นการท างานวิจัยใหม่  โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางเคมี 
เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
             5.2.1 สามารถวางแผนก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีด าเนินงานในการท าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
/การค้นคว้าอิสระอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง 
             5.2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่
ที่เก่ียวข้อง มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
             5.2.3 สามารถด าเนินงานวิจัยได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์  โดยใช้ความรู้ทางเคมีทั้ ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ใช้ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคค านวณ และการวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุปที่
สมบูรณ์ได ้
             5.2.4 สามารถสืบค้น ตีความและใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือจัดการ
กับบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านเคมี 
 
            5.2.5 สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเคมี ซึ่งต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมที่
มี    ได้อย่างสร้างสรรค์ 
            5.2.6 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้ง
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การน าเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี 
 5.3  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปีที่ 2 
 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  แผน ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  แผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

 
5.5  การเตรียมการ 

              5.5.1 นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ  ภายในปีการศึกษาที่  2 ให้กับ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
             5.5.2  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทุกสัปดาห์ 
 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  

   5.6.1 นักศึกษาทุกคนมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาค
การศึกษาละ 1 ครั้งตลอดช่วงของการท าวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ ให้กับคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าอย่างน้อย 3 คน 
             5.6.2 นักศึกษาต้องเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ต่อคณะกรรมการสอบซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน จากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 
            5.6.3 นักศึกษาต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก าหนด 
            5.6.4 ข้อก าหนดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีศักยภาพในการแก้ปัญหาท้องถิ่นโดย
อาศัยความรู้ทางเคมีประยุกต ์ 

1. จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยทางเคมีท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาท าวิจัยทางเคมีประยุกต์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
1. สามารถจัดการปัญหาทาง

คุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น                  

2. สามารถวินิจฉัยปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม ด้วยความ
ยุติธรรมและชัดเจนบนหลักฐานที่
ปรากฏ 

3. มีความคิดริเริ่มในการวิพากษ์
ปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือ
การทบทวนและแก้ไขในทางที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

4. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนมีการ
วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

5. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการ
ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 

1. สอดแทรกเรื่องความชื่อสัตย์
และเรื่องจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพในการเรียนการสอน 

2. ก าหนดให้มีกฎระเบียบและ
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การ
ตรงเวลา การปฏิบัติตามกฎอย่าง
เคร่งครัดเมื่ออยู่ในชั้นเรียน 

3. ฝึกให้มีการน าเสนอข้อมูลทาง
วิชาการเพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้
การน าเสนอและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 

1. ประเมินจากพฤติกรรม  
ทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมตลอดการ
เรียนในหลักสูตร 

2. ประเมินจากการน า 
เสนอผลงานและ
รายงานผลงาน 

3. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับหมอบหมาย 
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 2.2 ความรู้  
 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ในเนื้อหาสาระหลักส าคัญของ
วิชาเคมีประยุกต์ 

2. มีการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

3. มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัย
อย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาเคมีประยุกต์ 

4. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
ความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ 
ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

5. ตระหนักถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นใช้ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการท าวิจัย รวมทั้ง
เหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคต 

1. การบรรยายภายในชั้นเรียน 
และการอภิปรายในหัวข้อที่
ผู้สอนก าหนดตามกระบวนการ
เรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

2. การมอบหมายงานให้ค้นคว้า
และท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 

3. มอบหมายให้ค้นคว้าในหัวข้อ
วิจัยที่น่าสนใจนอกเหนือจาก
เนื้อหาวิชาที่เรียน 

4. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Leaning) ซ่ึง
นักศึกษาน าทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือให้
ได้มาซึ่งค าตอบ 

1. ทดสอบโดยการสอบ
ข้อเขียนกลางภาคและ
ปลายภาค 

2. ประเมินผลการท างาน
ที่ได้รับมอบหมายและ
รายงาน 

3. ประเมินจากรายงานที่
ให้ค้นคว้า 

4. ประเมินจากการสอบ
โครงร่างวิจัยและการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 

 
 2.3 ทักษะทางปัญญา  

 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
1. มีความรู้ทางภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ี
ไม่คาดคิดในสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
และมีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปัญหาได้ 

2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
กับสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ
ได้ 

3. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงาน 
วิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ  

1. การใช้กระบวนการทางวิทยา- 
ศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการทดลองที่
ก าหนดขึ้นซึ่งผู้เรียนจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบให้ได้มาซึ่ง
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ
นั้นๆ 

2. การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเคมี
ประยุกต์มาสนับสนุนการ
สังเคราะห์  ในปฏิกิริยา กลไก
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การลงข้อสรุป  

1. ประเมินชิ้นงาน/งาน
กลุ่มท่ีมอบหมายให้
นักศึกษาจัดท า 

2. ประเมินตามสภาพจริง
ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติ เช่น ขณะ
อภิปราย การน าเสนอฯ 

3. ประเมินจากการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการ
เผยแพร่ตีพิมพ์ 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน ที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
   และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย 

การบูรณาการให้เข้ากับความรู้เดิม
หรือเสนอความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

4. สามารถใช้เทคนิคทางด้านเคมี
ประยุกต์ในการวิเคราะห์ประเด็น
หรือปัญหาทางด้านเคมีที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ 

5. สามารถวางแผนและด าเนินการ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางเคมี
ประยุกต์ได้ด้วยตนเอง 

 

   อย่างถูกต้องชัดเจนตลอดจนการ
น าไปใช้ในการสัมมนาทางเคมี
ประยุกต์                

3. การสอนแบบการสร้างทักษะ
ปฏิบัติเพื่อในการใช้สื่อและ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการ
ทดลองให้มีความถูกต้อง ช านาญ 
อันจะน าไปสู่ความส าเร็จของ
ปฏิบัติการแต่ละครั้ง 

4. การสอนแบบปัญญาประดิษฐ์มี
โอกาสปฏิบัติและแก้ไขปัญหาใน
การท าวิทยานิพนธ์ 

4. ประเมินจากการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนหรือความยุ่งยาก ตลอดจน
การตัดสินใจและประเมินตนเองได้ 

2. สามารถวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองให้มีประสิทธิภาพและมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
กับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี 

3. สามารถร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มท่ี
ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหา
ต่าง ๆ ได้ 

4. สามารถแสดงออกซ่ึงทักษะความ
เป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของ
กลุ่ม 

1. การสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม
เป็นทีมเพ่ือแก้ปัญหาการทดลองที่
ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
ประจ าวิชา 

2. การสอนนักศึกษาที่เน้นทักษะการ
ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่าง
ถูกต้องและช านาญ 

 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมและการเข้า
ร่วมกิจกรรมโดยผู้สอน
และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

2. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาท่ีแสดงออกใน
ระหว่างเรียนและใน
ระหว่างการน าเสนอ
ผลงาน 

3. ประเมินความตรงต่อ
เวลาของนักศึกษา
ตลอดจนปริมาณงานท่ี
เป็นไปตามที่ก าหนด 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา การสรุปปัญหาและการ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่างๆ 

2. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวง
วิชาการรวมถึงชุมชนทั่วไป 

3. สามารถน าเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ การประชุมวิชาการ 
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

 

1. สอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติและคณิตศาสตร์ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  

2. มอบหมายงานให้มีการฝึกทักษะ
การค้นข้อมูลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีใหม่ในสาขาวิชาเคมี
ประยุกต์และสาขาที่เก่ียวข้อง 

 3. มีการฝึกทักษะการวิเคราะห์ 
อภิปราย สรุป ข้อมูลรวมทั้งการให้
เหตุผลประกอบที่ถูกต้องโดยการ
ใช้ภาษาต่างประเทศในบาง
รายวิชา 

 

1. ประเมินความถูกต้อง
ของผลงานที่มีการ
วิเคราะห์ น าเสนอ และ
การอภิปรายสรุป 

2. ประเมินจากเทคนิค
น าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคนิคทางสถิติและทาง
คณิตศาสตร์   

 

 
2.6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
 จากผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว สามารถจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ดังนี้
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ตารางท่ี 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                          สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

                  หมายถึงรับผิดชอบหลัก    หมายถึงรับผิดชอบรอง 

ที ่ รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
 หมวดวิชาบังคับร่วม                       
1 4025101  เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง                       
2 4025102  เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง                       
3 4025701  วิจัยทางเคมีท้องถิ่น                       
4 4025901  สัมมนาเคมีประยุกต์ 1                       
5 4026902  สัมมนาเคมีประยุกต์ 2                       
 หมวดวิชาบังคับกลุ่ม                       
6 4025301  เคมีอินทรีย์ขั้นสูง                       
7 4025702  เคมีวัสดุ                       
 หมวดวิชาเลือก                       
 1) วิชาเลือกกลุ่มเคมชีีวภาพ                       
8 4025302  สเปกโทรสโกปสี าหรับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง                       
9 4025303  สารธรรมชาติและฤทธ์ิทางชีวภาพ                       
10 4025304  สเตอริโอเคม ี                       
11 4025305  การสังเคราะห์ทางเคมอีินทรีย์                       
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  ตารางท่ี 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                                  สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ต่อ) 

                  หมายถึงรับผิดชอบหลัก    หมายถึงรับผิดชอบรอง 
 

ที ่ รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
12 4025306  โฟโตเคมีของสารอินทรีย ์                       
13 4025307  เคมีพอลิเมอร ์                       
14 4025308  นวัตกรรมเคมผีลติภณัฑ์ธรรมชาติ                                      
15 4025309  โลกทัศน์ของเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                    
16 4026301  เคมีเฮเทอโรไซคลิก                       
17 4026302  เคมีโลหอินทรีย ์                       
18 4026303  เรื่องคัดเฉพาะทางเคมอีินทรีย์                       
 2) วิชาเลือกกลุ่มเคมีวัสด ุ                       

19 4025201  เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง                       
20 4025202  ผลิกศาสตร์เชิงเคม ี                       
21 4025203  วัสดุตัวเร่งปฏิกิรยิาทางแสง                                              
22 4025401  เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง                       
23 4025601  เครื่องมือขั้นสูงส าหรับเคมีวัสดุ                       
24 4026701  การเร่งปฏิกิริยาเคม ี                       
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                           สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ต่อ) 

           หมายถึงรับผิดชอบหลัก    หมายถึงรับผิดชอบรอง 

ที ่ รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
25 4026702  นาโนเคมีและการประยุกต์ใช้                                             
26 4026703  เคมีพื้นผิวและรูพรุน                       
27 4026704  เทคโนโลยีเซลลเ์ชื้อเพลิง                       
28 4026705  เรื่องคัดเฉพาะทางเคมวีัสด ุ                       
29 4026706  การสังเคราะห์วสัดุอนนิทรีย์                                              
30 4026707  เคมีสิ่งทอ                                                                   
31 4026708  วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์ใช้                                           
 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                       

32 4026903  วิทยานิพนธ ์1                       
33 4026904  วิทยานิพนธ ์2                       
 หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                       

34 4026905  การค้นคว้าอิสระ                       
 หมวดรายวิชาไม่นับหน่วยกิต                       

35 1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                       
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2.7 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 
ปีท่ี รายละเอียด 
1      นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ

ทางเคมีประยุกต์ เพ่ือใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนทางเคมี โดยใช้ความรู้ที่ศึกษาและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตัวเลขที่ซับซ้อน โดยการใช้ทักษะความรู้ทางเคมีประยุกต์ขั้นสูง ทั้งนี้
จะต้องค านึงถึงจรรยาบรรณ จริยธรรมและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพและสังคมอีกทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์กร ใน  บทบาทหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ 

2      นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญ และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ศึกษามาเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพ่ือใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่ศึกษามาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง  ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีใน การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตัวเลขที่
ซับซ้อน โดยการ ทักษะความรู้ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูงต้องค านึงถึงจรรยาบรรณ จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบในทางวิชาชีพและสังคม มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้องค์กรประพฤติตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมทั้งเชิง วิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อ
องค์กร ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้อ่ืนโดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพและสามารถวางแผนในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและสามารถสื่อสารเกี่ยวกับ
ทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายใน ระดับชาติและนานาชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 

     1) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ในกลุ่มวิชาอย่างน้อย 3 คน ทวนสอบตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  
     3) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดประชุมเพ่ือทวน

สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การ ศึกษาภายใน 2 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยวิธีการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับ
ข้อสอบ การสอบปากเปล่านักศึกษาเกี่ยวกับโครงร่างวิจัยและวิทยานิพนธ์  

     4) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท าการวิเคราะห์และ
สรุป ผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

   2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  
   ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยโดยด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียน 
รู้และมีการรายงานผลการประเมิน 

 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2.2.1  ศึกษาภาวะของการได้งานท าของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ความ
มั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2  ส ารวจผลการท างานของมหาบัณฑิตจากหน่วยงานต้นสังกัดฯ โดยขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ
การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หลังจากมหาบัณฑิตจบการศึกษา เป็นต้น 

2.2.3  ประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนของมหาบัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี
โอกาส ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของมหาบัณฑิตที่จบ
การศึกษาแล้ว และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
           เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

 แผน ก แบบ ก 1 ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะ 
กรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                       35 
 

หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จ านวนอย่างน้อย 1 รายการ 
          แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้ระดับแต้มคะแนน 
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรม 
การอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว จ านวนอย่างน้อย 1 รายการ 
         แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า   และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน/หรือปากเปล่าในหลักสูตรสาขาวิชานั้น  พร้อมทั้งเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงาน
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ จ านวนอย่างน้อย 1 รายการ 
 

 3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
  เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปางว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา  
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
     1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย บทบาท
หน้าที่ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.2 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 
 1.3 จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน  และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 1.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
     1.5  ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ใหม่ เพ่ือขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและนอกสถาบัน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู และทักษะการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลที่จัดโดยหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ  

2.2.2 จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการ เรียนการ
สอนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  

2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์เขียนบทความ ต ารา และเอกสารค าสอนเกี่ยวกับทักษะการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและการประเมินผล การท าวิจัยชั้นเรียน โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  
 
     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.2.1 จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการท าวิจัย การพัฒนาผลงาน
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ หรือหัวข้ออ่ืนที่สนใจ  

2.2.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนาทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาความรู้ตามความสนใจ  

2.2.3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ส าหรับคณาจารย์ นักศึกษาและ
บุคลากร 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการเผยแพร่งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 

2.2.5 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับภาคเอกชน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน 
บุคคลากรและเป็นการส่งเสริมการท าวิจัยระยะสั้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน   
 1.1 ก าหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ 
วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2558 
 1.2 ก าหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร ให้มีความทันสมัยและทันต่อวิทยาการ
ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3 ก าหนดให้มีระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้าให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของหลักสูตร และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่
จะเรียนและมีเวลาเพียงพอเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ทั้งนี้หากนักศึกษาที่รับเข้ามีคุณลักษณะที่ยังไม่พึงประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
 1.4 จัดให้มีการศึกษาค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร และจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา 
 1.5 จัดและทบทวนให้มีกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 1.7 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนเปิด
ภาคเรียน 
 1.8 ก าหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน และแจ้งให้ผู้สอนทราบเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.10 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 1.11 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 
 1.12 หลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
และมาตรฐานคุณวุฒิฯ อย่างต่อเนื่อง  
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 1.13 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรฯ และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 
2. บัณฑิต 
 2.1  หลักสูตรฯ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือน าผลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
 2.2  หลักสูตรฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกปีการ 
ศึกษา 
 2.3  หลักสูตรฯ ด าเนินการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของมหาบัณฑิตภายใน 
1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 
 2.4  หลักสูตรฯ จัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงส ารวจข้อมูลที่แสดงถึงความสอดคล้องกับแผน 
พัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน และสังคมก่อนที่จะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ
ต่อไป 
 
3.  นักศึกษา 

 3.1 ก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา  
         หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือจัดท าแผนการรับนักศึกษา 3 ปี โดยวิเคราะห์จาก
ความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของอาจารย์ที่มีอยู่ และอัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา โดยตั้งเป้าไว้ปีละ 40 คน ซึ่งเป็นผู้ที่จบการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ
ปริญญาตรี สาขาเคมีหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีความชอบ ใฝ่รู้ มุมานะที่จะเรียนรู้ในศาสตร์ทางสาขาเคมี
และน าเสนอผ่านคณะ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย 
 

 3.2 ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษา  
3.2.1 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาโดยหลักสูตรมี

การก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาที่รับเข้าศึกษาดังนี้ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเคมีหรือ
เทียบเท่า หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องทางเคมี 

3.2.2 เสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ ส านักบัณฑิตศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือจัดท าประกาศ โดย
ยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วยเรื่องการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ 

 
 3.3 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 

หลักสูตรท าการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
3.3.1 การจัดท าเอกสารการสมัครพร้อมทั้งก าหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่และจัดส่งเอกสารไป

ยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
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3.3.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ผ่านเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย และเฟสบุ๊คของสาขา
เคมี ระดับปริญญาตรี  

 
    3.4  การสอบคัดเลือกนักศึกษา  

การสอบคัดเลือกนักศึกษามีการสอบคัดเลือก 2 ประเภท คือ 
3.4.1 สอบข้อเขียนในรายวิชาพ้ืนฐานทางเคมีอินทรีย์และเคมีวัสดุ โดยหลักสูตรได้ท าการประชุม

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือออกข้อสอบในการสอบคัดเลือก และหลักสูตรจัดส่งอาจารย์ท าหน้าที่คุมสอบ 
โดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วยเรื่องการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ  

3.4.2 สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณา บุคลิกภาพ เจตคติ ความพร้อมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
โดยหลักสูตรจัดส่งอาจารย์ท าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ โดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วยเรื่องการรับ
สมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ  

3.4.3 โดยนักศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
3.4.4 หลักสูตรทบทวนกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษา ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

 
    3.5  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

หลักสูตรจัดการประชุม เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางเคมีอินทรีย์และ
เคมีวัสดุน้อยหรือไม่ได้จบจากสาขาวิชาเคมีหรือเคมีประยุกต์และ/หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา 

3.5.1 ด้านความรู้สาขาวิชาเคมี 
       1) หลักสูตรด าเนินการโครงการการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา และ/หรือรายวิชาที่

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
       2) หลักสูตรท าการประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ และ/หรือรายวิชาที่เปิดสอนใน

ระดับปริญญาตรี 
3.5.2 ด้านเจตคติ 
      1) หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป โดยมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษาแรกเข้า 
      2) หลักสูตรได้มอบหมายให้นักศึกษารุ่นพ่ีในแต่ละศาสตร์ดูแลนักศึกษารุ่นน้อง 

 
 3.6  การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

 3.6.1 หลักสูตรส ารวจความต้องการการท าวิจัยของนักศึกษาแรกเข้า 
 3.6.2 นักศึกษาแรกเข้าแจ้งความจ านงในการเลือกกลุ่มวิจัยและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.6.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จัดประชุมพิจารณาถึงความเหมาะสม ประสบการณ์ และ

ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามความต้องการการท าวิจัยของนักศึกษาแรกเข้าและ
การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษา 5 คนต่ออาจารย์ 1 ท่าน  

3.6.4 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3.6.5 ให้ค าปรึกษาการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา และจัดให้

มีการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในเวลาที่ก าหนด 
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3.6.6 ควบคุมดูแล การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบ
ผ่านแล้ว และได้รับการอนุมัติจากผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษา 

3.6.7 ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการ 
ศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

3.6.8 ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา 
3.6.9 ติดตามการท างานวิจัยฯ ให้เป็นไปตามแผนงานรับผิดชอบประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ 

และต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ทุก
ภาคการศึกษาจนกว่าวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 

3.6.10 ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
3.6.11 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในความดูแล 
3.6.12 ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับและตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.6.13 ร่วมดูแลและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านแล้วและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ 
3.6.14 ร่วมให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด  และ

วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  
3.6.15 ร่วมให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ 
3.6.16 ร่วมติดตามการท างานวิจัยฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน และร่วมรับผิดชอบการประเมินผล

การท าวิทยานิพนธ์จนกว่าวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
 

    3.7  การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 3.7.1 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือด าเนินการสอบถามถึง

ข้อร้องเรียนที่อาจมีได้ โดยการถามตอบและ/หรือการเขียนข้อความใส่ตู้ข้อร้องเรียนของสาขา 
 3.7.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งรวบรวมข้อร้องเรียนของนักศึกษา ในแต่ละภาค

การ ศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 3.7.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมหาวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียน 
 3.7.4 น าวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนมาปฏิบัติใช้ในภาคการศึกษาถัดไป 
 3.7.5 สอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนโดยการสอบถามและ/หรือการเขียน

ข้อความใส่ตู้ข้อร้องเรียน 
 3.7.6 น าผลความพึงพอใจต่อการจัดการข้อเรียกร้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
 

4.  อาจารย ์
    4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีการวางแผนการจัดท าอัตราก าลังระยะ
ยาว โดยพิจารณาจากแผนการรับนักศึกษา ภาระงานสอน เกษียณอายุราชการ ลาออก และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ระบุ คือ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน  
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         หลักสูตรมีระบบในการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ โดยวิธีการ
สอบคัดเลือก ดังนี้   

4.4.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ใหม่ที่ต้องการรับ คือ  
        1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ เคมีประยุกต์ 

    2) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ล าปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

        3) ผู้มีประสบการณ์ในการท างานและการท าวิจัยภายหลังจากจบปริญญาเอก จะได้รับการ 
พิจารณาเป็นพิเศษ 

4.4.2 หลักสูตรท าบันทึกเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะและมหาวิทยาลัย  ให้มหาวิทยาลัย
จัดท าประกาศรับสมัครอาจารย์ตามคุณสมบัติที่ก าหนด  

4.4.3 มหาวิทยาลัยด าเนินการ จัดท าประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบวิชาเอก และกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และประธานสาขาเคมีประยุกต์ 

4.4.4 ด าเนินการสอบคัดเลือก  
                   1) สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทางเคมีประยุกต์  (วิชาเอก, 100 คะแนน) ตาม
หลักสูตรที่ประกาศรับสมัคร 
                  2) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยพิจารณา ในประเด็นประสบการณ์ท างาน ความ
เชี่ยวชาญในสาขาเคมี ทัศนคติ ฯลฯ  

4.4.5 ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก โดยต้องมีคะแนนสอบในทุกส่วนรวมกันต้องได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามจ านวนที่รับสมัครโดยเรียงตามล าดับคะแนน 

4.4.6 อาจารย์ผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้าพบคณบดี ประธานสาขา เพ่ือรับแนวนโยบายในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา และเข้ารับ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา  

4.4.7 อาจารย์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 ปี  เมื่อผ่านการ
ทดลองปฏิบัติงานแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ 

4.4.8 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีแนว
ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
                 1) พิจารณาแต่งตั้งจากอาจารย์ผู้สอนที่สังกัดในหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
                 2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิระดับคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ กับหลักสูตร ตามแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
                 3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
                 4) การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร กรณีทดแทน อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมที่
มีการลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จะต้องมีการประชุมและลงมติร่วมกันของอาจารย์ประจ า
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หลักสูตรที่มีอยู่โดยจะต้องมีผู้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และจะต้องแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 90 วันหลังจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมได้รับการอนุมัติให้ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้
                 5) ให้ประธานหลักสูตรจัดท าเอกสารเสนอสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย เรื่องขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                 6) ให้กองบริการการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบน าเสนอข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
                 7) เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มหาวิทยาลัยโดย
กองบริการการศึกษาน าเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายในระยะเวลา 30 วัน 

    4.2 การบริหารอาจารย์ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ มีการด าเนินงานเรื่อง การบริหารอาจารย์
ของหลักสูตรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง เกณฑ์ภาระงานของ
อาจารย์และผู้บริหาร พ.ศ.2557 โดยหลักสูตรมีการด าเนินการในด้านการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 

4.2.1 ประธานอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร ประชุมวางแผน และ
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารอาจารย์ โดยการวิเคราะห์อัตราก าลัง รวมถึงบริบทอ่ืนๆ ด้านบุคลากร
หลักสูตรด าเนินการตามแผนบริหารอาจารย์ 

4.2.2 กระบวนการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรฯ ได้แยกออกเป็น 2 กรณี คือ  
 1) กรณีท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ครบ 3 คน ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
 2) กรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ไม่ครบ 3 คน ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด สามารถ

ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
     -ในกรณีท่ีคณาจารย์ของหลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนให้ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรยื่นเสนอขอด าเนินการรับสมัครอาจารย์ใหม่ โดยมีการก าหนดคุณสมบัติที่
ใช้ในการคัดเลือกให้ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน  

    -ในกรณีที่คณาจารย์ของหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน และ/
หรือ มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ประธานหลักสูตรจะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
คณาจารย์ ร่วมกับประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี  

    -น ารายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าคณะเพ่ือผ่านความเห็นชอบ  

    -คณะฯ ส่งรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 
 4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ให้มีศักยภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และตามความช านาญของแต่ละคนในประเด็นต่างดังนี้   
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4.3.1 ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือร่วมกันจัดท า แบบส ารวจความต้องการพัฒนา
ศักยภาพตนเองของอาจารย์ที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ในหลักสูตร 

4.3.2 ส ารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.3.3 จัดประชุมเพ่ือสรุปผลการส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และร่วมกันจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
4.3.4 ควบคุม ดูแล และก ากับให้อาจารย์พัฒนาตนเอง ในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง (โดยมีระบบพ่ีเลี้ยง) 
4.3.5 ควบคุมดูแล และก ากับให้อาจารย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และเข้าร่วมอบรมการพัฒนา

วิชาการหรือวิชาชีพ 
4.3.6 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินความก้าวหน้า ในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ

ของอาจารย์ และติดตามการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีจ านวนชั่วโมงอย่างน้อยปีละ 
40 ชั่วโมง และติดตามผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 
 
 4.4 การก าหนดภาระงาน 
      4.4.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือวางแผนการด าเนินงานประจ าปี มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ และจัดท าแผนงบประมาณ เสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
  4.4.2 จ่ายงาน/มอบหมายงานตามแผนการด าเนินงานของหลักสูตรให้กับอาจารย์ประจ า และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายใต้หลักความเหมาะสม ความเสมอภาคและความยุติธรรม โดยพิจารณา
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ภาระงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

5.1.1 วิเคราะห์คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยของอาจารย์ที่ท าหน้าที่
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5.1.2 ส ารวจความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต  ความต้องการของตลาดแรงงาน จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับมหาบัณฑิตที่พึงประสงค ์ 

5.1.3 ส ารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
5.1.4 ส ารวจหลักสูตรใหม่ที่ต้องการขอเปิดกับสถาบันอ่ืน  
5.1.5 หลักสูตรจัดท าโครงการของเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พร้อมทั้งท าเอกสารขอ

เปิดหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย  
5.1.6 หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5.1.7 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรด าเนินการร่างหลักสูตร โดยหลักสูตรการก าหนดให้รายวิชา

ต่างๆ ในหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยมีก าหนดสาระการเรียนแบ่งออกเป็น  
   1) หมวดวิชาบังคับรวม เป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน 
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   2) หมวดบังคับกลุ่ม เป็นรายวิชาบังคับที่นักศึกษาต้องเลือกเรียนตามงานวิจัย โดยแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเคมีชีวภาพ และเคมวีัสดุ  
    3) หมวดวิชาเลือกเป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสมและ
ความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 5.1.8 น า (ร่าง) หลักสูตรเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
 5.1.9 น าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะ 
กรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงร่างหลักสูตร 
 5.1.10 น า (ร่าง) หลักสูตรเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้พิจารณาให้ความเห็น  
 5.1.11 น า (ร่าง) หลักสูตรเข้าสู่ที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือให้พิจารณาเห็นชอบ (ถ้าไม่เห็นชอบ
น าเข้าสู่ขั้นตอนที่ 9) 
 5.1.12 น า (ร่าง) หลักสูตรเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ (ถ้าไม่เห็นชอบ
น า เข้า สู่ขั้นตอนที่ 9) 
 5.1.13 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาตอบรับการรับ 
ทราบหลักสูตร 
 
   5.2 การปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 
  หลักสูตร ได้มีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีวางแผนการด าเนินการดังนี้  
  5.2.1 ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหารายวิชาที่ไม่
ทันสมัย  

5.2.2 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา น าผลการประชุมไปปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอนใน
มคอ. 3 เพ่ือท าการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ จากงานวิจัย
ของอาจารย์และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขา การอบรมด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

5.2.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน ท าการประเมินผลจากการน าเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาที่ปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน และเขียนลงใน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา 

5.2.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือประเมินผลจาก มคอ.5 เพ่ือน าไปปรับปรุงเพ่ือใช้ในปี
การ ศึกษาถัดไป 

 
 5.3 การก าหนดผู้สอน 

 5.3.1 ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 
เดือน 

5.3.2 ก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาใน มคอ.2  
5.3.3 ก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 โดยค านึงถึงความ

ถนัด ความเชี่ยวชาญ ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการและภาระ
งานของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 
 
 
 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                       45 
 

 5.4 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ
เรียนการสอน 

5.4.1 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ก าหนดผู้สอนตามรายวิชาและตามแผนการศึกษาที่ก าหนด
ไว้ใน มคอ. 2  

5.4.2 แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา ให้น าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) มาใช้เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน และต้องจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดไว้ 

5.4.3 ก าหนดส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคเรียน 
5.4.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3  

   1) กรณีแผนการเรียนรู้ ไม่สอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ผู้สอนน ากลับไปแก้ไขและส่งให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง 

   2) กรณีแผนการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ผู้สอนสามารถน าไปสอนได้  

 
    5.5 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้มีการวางระบบในการก าหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา โดยมีการก าหนดกลุ่มของการท าวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเคมี
ชีวภาพและกลุ่มวัสดุศาสตร์ มีระบบดังนี้ 

5.5.1 หลักสูตรส ารวจความต้องการการท าวิจัยของนักศึกษาแรกเข้า 
5.5.2 นักศึกษาแรกเข้าแจ้งความจ านงในการเลือกกลุ่มวิจัยและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.5.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมพิจารณาถึงความเหมาะสม ประสบการณ์  และ

ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามความต้องการการท าวิจัยของนักศึกษาแรกเข้า  และ
การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษา 5 คนต่ออาจารย์ 1 ท่าน  

5.5.4 นักศึกษาสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย PERCH-CIC หรือทุนของภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน ๆ ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.5.5 นักศึกษาเข้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์และแนวทางการท า
วิจัย 

5.5.6 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะต้องลงเรียนทุกรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนด
ไว้ใน มคอ.2  

5.5.7 นักศึกษาเสนอชื่อเรื่องและรายละเอียดงานวิจัยแก่คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
5.5.8 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับ

ศาสตร์  
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 5.6 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

5.6.1 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมพิจารณาถึงความเหมาะสม ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามความต้องการการท าวิจัยของนักศึกษาแรกเข้า  และ
การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษา 5 คน ต่ออาจารย์ 1 ท่าน  

5.6.2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอ ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหัวข้อวิทยานิพนธ์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อส านักงานบัณฑิตศึกษา และ
มหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ 

 
 5.7 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.7.1 นักศึกษาที่สอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์ด าเนินการท าวิจัย   การเขียนตีพิมพ์ผลงาน ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.7.2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรติดตามรายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน  
5.7.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรติดตามการเผยแพร่ (ตีพิมพ์) ผลงานวิจัยของนักศึกษา ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

    5.8 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.8.1 อาจารย์ผู้สอนน าส่ง มคอ.3 ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาด้านการประเมินผล

การเรียนรู้ของนักศึกษา 
5.8.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท าการตรวจสอบระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชาตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

       1) กรณีประเมินผ่าน ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถน าไปวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
       2) กรณีประเมินไม่ผ่าน ให้อาจารย์ผู้สอนน าไปแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

      - ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
      - ทักษะทางด้านความรู้ 
      - ทักษะด้านปัญญา 
      - ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      - ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ทักษะแต่ละด้านให้อาจารย์ผู้สอนระบุวิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน การ
กระจายของคะแนน เครื่องมือที่ใช้วัดในการประเมิน รวมทั้งการตัดเกรดของแต่ละรายวิชา 
   
 5.9 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

5.9.1 อาจารย์ผู้สอนน า มคอ. 3 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเรียบร้อย
แล้วไปด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

5.9.2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรควบคุม ก ากับ และติดตาม การวัดผลและการประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในสัปดาห์ที่ 5 และสัปดาห์ที่ 10 ของการเรียนการสอน  
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 1) หากผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ตรงตาม มคอ.3 ที่ก าหนดไว้ ให้อาจารย์
ผู้สอนด าเนินการสอนได้ตามปกติ  

 2) หากผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ไม่ตรงตาม มคอ.3 ที่ก าหนดไว้ ให้ส่งคืน
อาจารย์ผู้สอนทบทวน ปรับปรุง ให้ตรงตามแผนที่วางไว้  
          5.9.3 อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณา 

 1) เห็นชอบ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรส่งผลการเรียนให้กับคณะฯ ผู้ประสานงาน
บัณฑิตศึกษาและมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 2) ไม่เห็นชอบ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรส่งผลการเรียนนั้นให้กับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ
ทบ ทวนและให้เหตุผลการประเมิน 

 
 5.10 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
   5.10.1 อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามาเขียนลงใน มคอ.5 ให้ตรง
ตามการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) และสอดคล้องกับ 
มคอ.3 

5.10.2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 ภายใน 1 สัปดาห์หลัง จาก
ได้รับการพิจารณาแล้ว 

5.10.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.5 ว่าสอดคล้องกับ มคอ.3 หรือไม่ หากไม่
สอดคล้อง คณะกรรมการประจ าหลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนน าไปแก้ไขภายใน 1 สัปดาห์ 

5.10.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรรวบรวม มคอ.5 ทุกรายวิชา ส่งคณะเพ่ือเห็นชอบ 
5.10.5 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรรวบรวม มคอ.5 ทุกรายวิชา เพ่ือน ามาจัดท าการรายงาน

ผลด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
5.10.6 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรน าผลด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 น าเสนอต่อ

คณะและมหาวิทยาลัย 
 
    5.11 การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.11.1 นักศึกษาเตรียมเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
5.11.2 นักศึกษาลงทะเบียนสอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
5.11.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ที่ยื่นสอบป้องกัน

หัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอต่อส านักงานบัณฑิตพิจารณา 
5.11.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบป้องกัน

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่ง
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และสกอ. ก าหนด) และเสนอต่อส านักงานบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

5.11.5 ด าเนินการสอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
5.11.6 กรณีสอบผ่าน  ให้ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์รายงานผลสอบต่อคณบดี

ภายใน 2 สัปดาห์ โดยมีเกณฑ์การตัดสินคุณภาพวิทยานิพนธ์ดังนี้ 
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1) ระดับดี เยี่ ยม : มี เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบู รณ์ และมีผลงานวิจัยตี พิม พ์ ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ กพอ. ก าหนด และมีความเข้าใจ ทฤษฎี
และการวิจัยอย่างลึกซึ้งท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 

2) ระดับดี: มีเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติหรือระดับชาติตามที่ กพอ. ก าหนด และมีความเข้าใจ ทฤษฎีและการวิจัยอย่างลึกซ้ึงที่เก่ียวข้อง
กับวิทยานิพนธ์ 

3) ระดับผ่าน: มีเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และมีบทความฉบับสมบูรณ์ (full paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceeding) และมีความเข้าใจ ทฤษฎี
และการวิจัยอย่างลึกซึ้งท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 

   กรณีสอบไม่ผ่าน นักศึกษาขอสอบใหม่อีกครั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 
5.11.7 นักศึกษาปรับแก้เนื้อหาตามมติฯ และจัดพิมพ์รูปเล่มที่ถูกต้องภายใน 21 วัน 
5.11.8 นักศึกษาจัดท ารูปเล่มจริง ปกแข็งจ านวน 4 เล่ม พร้อมซีดี 
5.11.9 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ รับรองความถูกต้อง ส่งรายชื่อและรูปเล่มต่อส านักงาน

บัณฑิต 
5.11.10 ส านักงานบัณฑิตเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิต พิจารณา 
5.11.11 เสนออธิการบดลีงนาม 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1.1 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีและสิ่ง 
จ าเป็นต่อการจัดเรียนการสอนและวิจัย  

6.1.2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรรวบรวมความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ จากการ
ส ารวจ มาพิจารณาจัดหา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในหลักสูตร 

 1) หากสามารถท าการจัดหาได้เอง ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้
งบประมาณสิ่งที่สนับสนุนที่ได้รับ 

 2) หากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นมีราคาแพงมากและเกินก าลังที่จะสามารถจัดหาได้  ให้
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรหาวิธีปัญหาอ่ืน เช่น ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์การใช้สิ่งสนับสนุนกับ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) 

 3) หากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) ไม่
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ต้องการ ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ต่อคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

6.1.3 แจ้งวิธีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์
ผู้สอน/นักศึกษาในหลักสูตร และสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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6.1.4 กรณีมหาวิทยาลัยไม่พิจารณาเห็นชอบสิ่งสนับสนุนการท าวิจัย        
 1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ผู้สอน ท าความ

ร่วมมือทางวิจัยกับอาจารย์หรือนักวิจัยภายนอกสถาบันตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยตีพิมพ์
ผลงานร่วมกัน 

2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ผู้สอน หาวิธีส่ง
ตัวอย่างไปท าการวิเคราะห์กับสถาบันอื่น โดยเสียค่าใช้จ่าย 

    6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
      6.2.1  สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
              การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย ใช้สถานที่ของสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการ
ท าวิจัย มีดังนี ้
 

ล าดับที่ ชื่ออุปกรณ์ 
บริหารจัดการ

ส านักงาน 

บริหารจัดการ
ด้านการเรียน 

การสอน 
หน่วยนับ 

1  ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการขนาดบรรจุ  
 นักศึกษา จ านวน 40 คน 

-  
4 

 
ห้อง 

2  ห้องเก็บสารเคมี - 1 ห้อง 
3  ห้องเก็บอุปกรณ์ - 1 ห้อง 
4  ห้องพักอาจารย์ 4 - ห้อง 
5  ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ - 1 ห้อง 
6  เครื่องขยายเสียงกระเป๋าหิ้ว - 3 เครื่อง 
7  เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 20 เครื่อง 
8  เครื่องขยายภาพ - 4 เครื่อง 
9  Accessory and Computer Set - 1 เครื่อง 
10  Atomic  Absorption Spectrometer,  

 Teaching 
-  

1 
 

ชุด 
11  Automatic Titrator - 1 เครื่อง 
12  B.O.D. Incubator; Low Temperature - 2 เครื่อง 
13  Balance; 0.1 g  1 เครื่อง 
14  Balance; 0.01 g - 10 เครื่อง 
15  Balance; Analytical; 0.0001g - 6 เครื่อง 
16  Balance; Single Pan; Triple Beam - 2 เครื่อง 
17  Bomb Calorimeter ; Adiabatic  - 2 เครื่อง 
18  C.O.D. Test Set - 2 เครื่อง 
19  Centrifuge; High Speed; Refrigerated - 2 เครื่อง 
20  Centrifuge; Small - 2 เครื่อง 
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ล าดับที่ ชื่ออุปกรณ์ 
บริหารจัดการ

ส านักงาน 

บริหารจัดการ
ด้านการเรียน 

การสอน 
หน่วยนับ 

21  Chromatography Column ; Teaching - 5 ชุด 
22  Chromatography; Thin Layer - 5 กล่อง 
23  Computer; Scanner & Laser Printer - 3 ชุด 
24  Conductivity Meter; Benchtop - 4 เครื่อง 
25  Desiccator Cabinet - 5 เครื่อง 
26 Digital Thermometer - 5 เครื่อง 
27  Dissolved Oxygen Meter; Benchtop - 2 เครื่อง 
28  Electrophoresis Apparatus - 4 เครื่อง 
29  Extraction Apparatus; Automatic - 1 เครื่อง 
30  Fire Extinguisher - 40 เครื่อง 
31  Fume Hood - 12 เครื่อง 
32  Furnace; 1,100 C - 3 เครื่อง 
33  Gas Chromatography; Teaching - 2 ชุด 
34  Glass Blowing Apparatus - 11 ชุด 
35  Heating Mantles; 1000 mL; 500 mL;   

 250 mL 
-  

15 
 

เครื่อง 
36  Heating Water Bath - 5 เครื่อง 
37  Hot Plate - 2 เครื่อง 
38  Hot Plate with Magnetic Stirrer - 20 เครื่อง 
39  HPLC; Teaching - 2 ชุด 
40  Melting Point Apparatus - 2 เครื่อง 
41  Molecular Model Set - 5 ชุด 
42  Microplate reader - 1 เครื่อง 
43  Oven; Hot Air - 3 เครื่อง 
44  pH Meter; Bench Top - 5 เครื่อง 
45  pH Meter; Handheld - 4 เครื่อง 
46  Pipette Washer - 10 เครื่อง 
47 Polarimeter - 3 เครื่อง 
48 Protein and Nitrogen Analyzer - 1 ชุด 
49 Refractometer; Handheld; Fluid Tester - 2 เครื่อง 
50 Refractometer; Abbe - 2 เครื่อง 
51 Refrigerator /Freezer - 3 เครื่อง 
52 Rotary Evaporator - 9 เครื่อง 
53 Solvent distillation apparatus - 4 เครื่อง 
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ล าดับที่ ชื่ออุปกรณ์ 
บริหารจัดการ

ส านักงาน 

บริหารจัดการ
ด้านการเรียน 

การสอน 
หน่วยนับ 

54 Speaker apparatus  1 เครื่อง 
55 Spectrofluorophotometer - 1 เครื่อง 
56 Spectrophotometer; FT-IR - 1 ชุด 
57 Spectrophotometer; UV-VIS - 3 เครื่อง 
58 Spectrophotometer; Vis; Teaching - 5 เครื่อง 
59 Stirrer; Vertical - 5 เครื่อง 
60 Turbidity Meter; Portable - 2 เครื่อง 
61 Ultrasonic Cleaning Bath - 3 เครื่อง 
62 Vacuum Pump (diaphragm) - 5 เครื่อง 
63 Vacuum Pump (oils)  1 เครื่อง 
64 Water Purification System; Ultrapure - 1 เครื่อง 

 
6.2.2 ห้องสมุด (ส านักวิทยบริการ และห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์) 
 

สื่อการเรียนรู้ ประเภท 
ล าดับท่ี สื่อการเรียนรู้ หมวด ไทย อังกฤษ รวม 

1 หนังสือ (เล่ม) วิทยาศาสตร์ 694 418 1,112 
2 วารสาร (เล่ม) วิทยาศาสตร์ 10 14 24 
3 วิทยานิพนธ์ (เล่ม) วิทยานิพนธ์ 43 30 73 
4 ฐานข้อมูลออนไลน์ วิทยาศาสตร์ 1 9 10 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)       
 7.1 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดตัว
บ่งชี้  ส าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดม 
ศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการประกันคุณภาพของการด าเนินการ
หลักสูตร โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ดังนี้  
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน   1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่
ก าหนด โดย สกอ. 

-  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรปริญญาโท  

   (เกณฑ์ 11 ข้อ) 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

-  ผลประเมินคุณภาพบณัฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 2.2 ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

-  ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา -  การรับนักศึกษา 
-  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 3.2 การส่งเสริมและพฒันา 
     นักศึกษา 

-  การควบคุม การดูแล การให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่
บัณฑิตศึกษา 

-  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา -  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

-  อัตราการส าเร็จการศึกษา 
-  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนักศึกษา 
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

 
 

-  การรับและแต่งตั้งกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

-  การบริหารอาจารย ์
-  การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวฒุิปรญิญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- จ านวนผลงานทางวิชาการ 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

- ความพึงพอใจของอาจารย ์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
   การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร -  การออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 

-  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ๆ 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

-  การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
-  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ

การจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
-  การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ใน

ระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สาขาวชิาและความกา้วหน้าของ
ศาสตร ์  

-  การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่
มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

-  การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการ
ท าวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดบับณัฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน -  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ

-  การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

-  การก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

-  การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

-  ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชีต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของโปรแกรม
วิชา/คณะ/มหาวิทยาลยัโดยมสีว่น
ร่วมของกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

-  จ านวนสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการ
เรียนการสอนและการท าวิจัย 

-  กระบวนการปรบัปรุงตามผลการ
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินความพงึพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิง่สนบัสนุนการ
เรียนรู ้

 
 

   7.2   ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
      ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

  เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร  

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 
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(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

(13) นักศึกษาทุกคนด าเนินการโครงการวิจัยขนาดเล็กเกี่ยวกับ
ปัญหาเฉพาะของท้องถิ่น 

 x x x x 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                       56 
 

หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน   

 ช่วงก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอน โดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชาและ/หรือการ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
การสอน โดยนักศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   

 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาประเมินการสอน
ของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือประธานหลักสูตรหรือทีมผู้สอน การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธาน
หลักสูตรหรือทีมผู้สอน 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 ประเมินจากนักศึกษาปีสุดท้ายหรือมหาบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถาม ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร การส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของมหาบัณฑิตและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
 ประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยผู้ประเมินระดับสาขา วิชา
ที่แต่งตั้งโดยอธิการบดี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
     ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มีรูปแบบและ สาระ
เป็นไปตามผลที่ได้จากการประเมินส่วนหนึ่ง และจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเรื่องของการศึกษาอีก
ส่วนหนึ่ง ซึ่งจะมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ ทั้งนี้อยู่ในกรอบของการประกันคุณภาพด้วย 
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ภาคผนวก ก  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ผลงานอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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of Croton krabas. Journal of Asian natural products research, 1-8.  

          https://doi.org/10.1080/10286020.2021.1972979 
Sukdee S., Meepowpan P., Nantasaen N., Jongsuttiwong S., Hadsadee S., & 

Pompimon W. (2021). Anticancer activities of chemical 
constituents from leaves and twigs of Mitrephora winiti. 
Indonesian Journal of Chemistry, 21(3), 699-707. 
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Worarat C., Pompimon W., Udomputtimekakul P., Kuanmuang N., Suwan I., 
Khamyong Y., Suksabai C., Artkla W., Meepowpan P. &  Nuntasaen 
N. (2021). In vitro screening for cytotoxic, anti-bacterial, anti-HIV1-
RT activities and chemical constituents of Croton fluviatilis, 
Croton acutifolius, and Croton thorelii, The Natural Products 
Journal, 11, 1-10.  

           https://doi.org/10.2174/2210315511666210119125611. 
Sukdee S., Meepowpan P., Nantasaen N., Jongsuttiwong S., Yodsin N., & 

Pompimon W. (2020). New chemical constituents from the leaves 
and twigs of Holoptelea integrifolia. Journal of Natural Remedies, 
20(4), 240-248. 

Chaibun S., Pompimon W., Tidchai C., Chalaemwongwan N., Wongping J., 
Kansorn C., Udomputtimekakul P., Meepowpan P., Jungsuttiwong 
S., Hadsadee S., PIkulthong S., & Nuntasaen N. (2020). Chemical 
composition and bioligical activities of Croton delpyi, Croton 
decavatus and Croton caudatus. The Natural Product Journal, 
10, 1-10.  

           https://doi.org/10.2174/2210315510999200704143606. 
Pompimon W., Udomputtimekakul P., Chaisena A., Wattananon S., Arsa A., 

Konsantha K., & Nuntasaen N. (2020). Anti-syncytium (MC99+1A2) 
and anti-bacterial activities from twigs and stems of Ficus dubia. 
Journal of Pharmaceutical Research International, 32(11), 84-91. 

       https://doi.org/10.9734/jpri/2020/v32i4131046 
Udomthawee K., Chainok K., Jiajaroen S., Nuntasaen N., & Pompimon W. 

(2020). New ent-kaurane-type diterpenoid with cytotoxic activity 
from Croton mekongensis. Journal of Asian natural products 
research, 1-8.  

          https://doi.org/10.1080/10286020.2020.1815714 
Wingwon B., Pompimon W., Chuajedton A., Sombutsiri P., Udomputtimekakul 

P., & Baison W. (2020). The driving of grassroots economy through 
the process of participation by creating specifications for the 
herbal products of the Triphala club from Chae Son Sub district, 
Mueang Pan district, Lampang province.  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 
148(13), 148-164. 
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Pompimon W., Wattananon S., Udomputtimekakul P., Baison W., Sombutsiri 
P., Chuajedton A., & Wingwon B. (2020). HPLC determination of 
the gallic acid and chebulinic acid contents of Phyllanthus 
emblica Linn., Terminalia bellirica Roxb., Terminalia chebula 
Retz. and triphala products from Chae Son district, Lampang, 
Thailand. American Journal of Food Technology, 8(3), 87-98.  

           http://article.foodscienceandtechnology.com/pdf/ajfst-8-3-2.pdf 
Pompimon W., Baison W.,  Chuajedton A., Udomputtimekakul P., Sombutsiri 

P., Wingwon B., & Udomtanakunchai C. (2019). A comparative 
study on antioxidation and antibacterial activities Triphala herb 
extracts from Chae Son, Lampang, Thailand. Journal of 
Pharmaceutical Research International, 31(6), 1-14. 

       https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v31i630384. 
Pompimon W., Sombutsiri P., Baison W., Udomputtimekakul P., Chuajedton 

A., Wingwon B., Suksen K., Limthongkul J., Chanita & Naparswad C. 
(2019). Cancer cytotoxic and anti-HIV potential of Triphala herb 
mixture on from Chae Son, Lampang, Thailand. Journal of 
Pharmaceutical Research International, 30(6), 1-9.  

                https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v30i630285. 
Pompimon W., Udomputtimekakul P.,  Apisantiyakom S., Baison W., Penlap 

N., Chaibun S., & Nuntasaen N. (2018). Two new labdane-type 
diterpenoids cinnamate from Croton decalvatus Esser. Natural 
Product Research, 32(19), 2274-2281. 

          doi: 10.1080/14786419.2017.1408089 
Charoensit P., Pompimon W., Khorana N., & Sungthongjeena S. (2019). Effect 

of amide linkage of PEG-lipid conjugates on the stability and 
cytotoxic activity of goniodiol loaded in PEGy lated liposomes. 
Journal of Drug Delivery Science and Technology, 50, 1-8. 

Yodkeeree S.,  Ooppachai C., Pompimon W.,  & Limtrakul P. (2018). O-
Methylbulbocap-nine and dicentrine suppress LPS-Induced 
inflammatory response by blocking NF-B and AP-1 activation 
through inhibiting MAPKs and Akt signaling in RAW264.7 
macrophages. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 41, 1219-
1227. 

Mon M.T.,  Yodkeeree S.,  Punfa W., Pompimon W.,  & Limtrakul P., (2018). 
Alkaloids from Stephania venosa as chemo-sensitizers in SKOV3 
ovarian cancer cells via Akt/NF-B signaling. Chemical and 
Pharmaceutical Bulletin, 66, 162-169. 
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Kaewtunjai N., Wongpoomchai R.,  Imsumran A., Pompimon P.,  Athipornchai 
A., Suksamrarn A., Lee T. R., & Tuntiwechapikul W. (2018).  Ginger 
extract promotes telomere shortening and cellular senescence in 
A549 lung cancer cells. ACS Omega, 3(12), 18572-18581. 

Khaw-on P., Pompimon W.,  & Banjerdpongchai R. (2018). Apoptosis 
induction via ATM phosphorylation, cell cycle arrest, and ER 
stress by goniothalamin and chemodrugs combined effects on 
breast cancer-derived MDA-MB-231 cell. BioMed Research 
International, 1-15.  

 https://doi.org/10.1155/2018/7049053 
 

1.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 31 ปี    
อาจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ปี พ.ศ. 2530-2531 
อาจารย์ สถาบันราชภัฏสกลนคร       ปี พ.ศ. 2534-2538 
อาจารย์ สถาบันราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2539-2547 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2548-2551 
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ.  2552-ปัจจุบัน 

 
1.5 ภาระงานสอน 

        ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
   รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่   

1. 4025102 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 
2. 4025301 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  
3. 4025302 สเปกโตรสโคปีส าหรับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
4. 4025303 สารธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
5. 4025304 สเตอริโอเคมี 
6. 4025305 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 
7. 4025306 โฟโตเคมีของสารอินทรีย์ 
8. 4025308 นวัตกรรมเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                
9. 4025309 โลกทัศน์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              
10. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
11. 4026301 เคมีเฮทเทอโรไซคลิก 
12. 4026302 เคมีโลหอินทรีย์ 
13. 4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 

https://pubs.acs.org/author/Kaewtunjai%2C+Navakoon
https://pubs.acs.org/author/Wongpoomchai%2C+Rawiwan
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https://pubs.acs.org/author/Suksamrarn%2C+Apichart
https://pubs.acs.org/author/Lee%2C+T+Randall
https://pubs.acs.org/author/Tuntiwechapikul%2C+Wirote
https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?doi=10.1021%2Facsomega.8b02853
https://www.hindawi.com/89751978/
https://www.hindawi.com/60823769/
https://doi.org/10.1155/2018/7049053
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 ภาระสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปี 2565 
    รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่   

1. 4025102 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 
2. 4025301 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  
3. 4025302 สเปกโตรสโคปีส าหรับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
4. 4025303 สารธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
5. 4025304 สเตอริโอเคมี 
6. 4025305 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 
7. 4025306 โฟโตเคมีของสารอินทรีย์ 
8. 4025308 นวัตกรรมเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                
9. 4025309 โลกทัศน์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              
10. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
11. 4026301 เคมีเฮทเทอโรไซคลิก 
12. 4026302 เคมีโลหอินทรีย์ 
13. 4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026902 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 
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2. นายอภิรักษ์  ชัยเสนา   
 
    2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   

    รองศาสตราจารย์ 
 

 2.2 ประวัติการศึกษา   
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

(เคมี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2547 

ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(การสอนเคมี)          

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2538 

ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)                                วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2533 
    

2.3 ผลงานวิชาการ 

2.3.1 ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน  
อภิรักษ์  ชัยเสนา. (2560). จลนพลศาสตร์เคมีพ้ืนฐาน. พิษณุโลก: ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 268. 
 

2.3.2 ผลงานวิจัย 
1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 

Au–pree S.,.Narakaew P, Thungprasert S., Promanan T., Chaisena A., & S. 
Narakaew. (2021). “Enhanced photocatalytic activity of C-doped 
TiO2 under visible light irradiation: A comparison of corn starch, 
honey, and polyethylene glycol as a carbon sources”. 
Engineering Journal, 25, 53-68.  

    https://doi.org/10.4186/ej.2021.25.1.53 
Pompimon W., Udomputtimekakul P., Chaisena A., Wattananon S., Arsa 

A., Konsantha K., Nuntasaen N. (2020). Anti-syncytium 
(MC99+1A2) and anti-bacterial activities from twigs and stems of 
Ficus dubia. Journal of Pharmaceutical Research International. 
32(11), 84-91. 

    https://doi.org/10.9734/jpri/2020/v32i4131046 
Chaisena A., Narakaew S., & Promanan T. (2020). Rice straw-g-poly(acrylic 

acid)/nano-zeolite NaX superabsorbent nanocomposites with 
controlled release of fertilizer nutrients. Journal of Materials 
and Environmental Science. 11(11), 1767-1779. 

 

https://doi.org/10.4186/ej.2021.25.1.53
https://doi.org/10.9734/jpri/2020/v32i4131046
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2.4  ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 23 ปี    
อาจารย์  สถาบันราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2541-2542 
อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2543-2550 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2551-2561 
รองศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน 

 
2.5  ภาระงานสอน 

          ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  

1. 4025103 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 
2. 4025201 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 
3. 4025202 ผลิกศาสตร์เชิงเคมี 
4. 4025203            วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                        
5. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
6. 4025702 เคมีเชิงวัสดุ 
7. 4026701 การเร่งปฏิกิริยาทางเคมี 
8. 4026702 นาโนเคมีและการประยุกต์ใช้                       
9. 4026703            เคมีพ้ืนผิวและรูพรุน                                
10. 4026705 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวัสดุ 
11. 4026706            การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์                        
12. 4026707            เคมีสิ่งทอ                                             
13. 4026708             วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์                     
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 

 ภาระสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปี 2565 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  

1. 4025103 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 
2. 4025201 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 
3. 4025202 ผลิกศาสตร์เชิงเคมี 
4. 4025203            วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                        
5. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
6. 4025702 เคมีเชิงวัสดุ 
7. 4026701 การเร่งปฏิกิริยาทางเคมี 
8. 4026702 นาโนเคมีและการประยุกต์ใช้                       
9. 4026703            เคมีพ้ืนผิวและรูพรุน                                
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10. 4026705 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวัสดุ 
11. 4026706            การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์                        
12. 4026707            เคมีสิ่งทอ                                             
13. 4026708             วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์                     
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026902 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 
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3. นายพันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล 
 

3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

3.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(เคมีอินทรีย์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เคมีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต 
(เคมี) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2537 

       
3.3 ผลงานวิชาการ  

3.3.1 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
Udomputtimekakul, P., Pompimon, W., Chainok, K., Jiajaroen, S., 

Meepowpan, P., Tata, S., Tasit, P., Rithchumpon, P., & Nuntasaen, 
N. (2021). Krabasinolide A with anti-HIVs activity from the leaves 
and twigs of Croton krabas. Journal of Asian natural products 
research, 1-8.  

  https://doi.org/10.1080/10286020.2021.1972979 
Worarat C., Pompimon W., Udomputtimekakul P., Kuanmuang N., Suwan I., 

Khamyong Y., Suksabai C., Artkla W., Meepowpan P.,  Nuntasaen 
N. (2021). In vitro screening for cytotoxic, anti-bacterial, anti-HIV1-
RT activities and chemical constituents of Croton fluviatilis, 
Croton acutifolius, and Croton thorelii. The Natural Products 
Journal, 11, 1-10. 

    https://doi.org/10.2174/2210315511666210119125611. 
Chaibun S., Pompimon W., Tidchai C., Chalaemwongwan N., Wongping J., 

Kansorn C., Udomputtimekakul P., Meepowpan P., Jungsuttiwong 
S., Hadsadee S., PIkulthong S., & Nuntasaen N. (2020). Chemical 
composition and bioligical activities of Croton delpyi, Croton 
decavatus and Croton caudatus. The Natural Product Journal, 
10, 1-10. 

   https://doi.org/10.2174/2210315510999200704143606. 
 

https://doi.org/10.2174/2210315511666210119125611
https://doi.org/10.2174/2210315510999200704143606
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Pompimon W., Udomputtimekakul P., Chaisena A., Wattananon S., Arsa A., 
Konsantha K., & Nuntasaen N. (2020). Anti-syncytium (MC99+1A2) 
and anti-Bacterial activities from twigs and stems of Ficus dubia. 
Journal of Pharmaceutical Research International, 32(11), 84-91. 

   https://doi.org/10.9734/jpri/2020/v32i4131046 
Wingwon B., Pompimon W., Chuajedton A., Sombutsiri P., 

Udomputtimekakul P., & Baison W. (2020). The driving of 
grassroots economy through the process of participation by 
creating specifications for the herbal products of the triphala club 
from Chae Son Sub district, Mueang Pan district, Lampang 
province.  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 148(13), 148-164. 

Pompimon W., Wattananon S., Udomputtimekakul P., Baison W., Sombutsiri 
P., Chuajedton A., & Wingwon B. (2020). HPLC determination of 
the gallic acid and chebulinic acid contents of Phyllanthus 
emblica Linn., Terminalia bellirica Roxb., Terminalia chebula 
Retz. and triphala products from Chae Son district, Lampang, 
Thailand. American Journal of Food Technology, 8(3), 87-98. 
http://article.foodscienceandtechnology.com/pdf/ajfst-8-3-2.pdf 

Pompimon W., Baison W.,  Chuajedton A., Udomputtimekakul P., Sombutsiri 
P., Wingwon B., & Udomtanakunchai C. (2019). A comparative 
study on antioxidation and antibacterial activities Triphala herb 
extracts from Chae Son, Lampang, Thailand. Journal of 
Pharmaceutical Research International, 31(6), 1-14. 

   https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v31i630384. 
Pompimon W., Sombutsiri P., Baison W., Udomputtimekakul P., Chuajedton 

A., Wingwon B., Suksen K., Limthongkul J., & Naparswad C. (2019). 
Cancer cytotoxic and anti-HIV potential of Triphala herb mixture 
on from Chae Son, Lampang, Thailand. Journal of 
Pharmaceutical Research International, 30(6), 1-9. 

   https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v30i630285. 
Pompimon W., Udomputtimekakul P.,  Apisantiyakom S., Baison W., Penlap 

N., Chaibun S., & Nuntasaen N. (2018). Two new labdane-type 
diterpenoids cinnamate from Croton decalvatus Esser.        
Natural Product Research, 32(19), 2274-2281. 

    doi 10.1080/14786419.2017.1408089 
 

 
 

https://doi.org/10.9734/jpri/2020/v32i4131046
https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v30i630285
https://doi.org/10.1080/14786419.2017.1408089
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3.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 22 ปี    
         อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2542 – 2543  
         อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ- ปี พ.ศ. 2543 – 2554 

เจ้าพระยา   
         อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2554 – 2560 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
 

3.5 ภาระงานสอน 
     ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่   
1. 4025102 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 
2. 4025301 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  
3. 4025302 สเปกโตรสโคปีส าหรับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
4. 4025303 สารธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
5. 4025304 สเตอริโอเคมี 
6. 4025305 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 
7. 4025306 โฟโตเคมีของสารอินทรีย์ 
8. 4025308 นวัตกรรมเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                
9. 4025309 โลกทัศน์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              
10. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
11. 4026301 เคมีเฮทเทอโรไซคลิก 
12. 4026302 เคมีโลหอินทรีย์ 
13. 4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 

 ภาระสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปี 2565 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่   

1. 4025102 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 
2. 4025301 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  
3. 4025302 สเปกโตรสโคปีส าหรับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
4. 4025303 สารธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
5. 4025304 สเตอริโอเคมี 
6. 4025305 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 
7. 4025306 โฟโตเคมีของสารอินทรีย์ 
8. 4025308 นวัตกรรมเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                
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9. 4025309 โลกทัศน์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              
10. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
11. 4026301 เคมีเฮทเทอโรไซคลิก 
12. 4026302 เคมีโลหอินทรีย์ 
13. 4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026902 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 
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4.  นางสาวพูนฉวี  สมบัติศิริ 
        

      4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

 4.2 ประวัติการศึกษา   
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(การสอนเคมี) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2542 
 

4.3 ผลงานวิชาการ  
           1)  บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 

Wingwon B., Pompimon W., Chuajedton A., Sombutsiri P., Udomputtimekakul 
P., & Baison W. (2020). The driving of grassroots economy through 
the process of participation by creating specifications for the 
herbal products of the Triphala club from Chae Son Sub district, 
Mueang Pan district, Lampang province.  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 
148(13), 148-164. 

Pompimon W., Wattananon S., Udomputtimekakul P., Baison W., Sombutsiri 
P., Chuajedton A., & Wingwon B. (2020). HPLC determination of 
the gallic acid and chebulinic acid contents of Phyllanthus 
emblica Linn., Terminalia bellirica Roxb., Terminalia chebula 
Retz. And Triphala products from Chae Son district, Lampang, 
Thailand. American Journal of Food Science and Technology, 
8(3), 87-98. 

  http://article.foodscienceandtechnology.com/pdf/ajfst-8-3-2.pdf 
Pompimon W., Sombutsiri P., Baison W., Udomputtimekakul P., Chuajedton 

A., Wingwon B., Suksen K., Limthongkul J. & Naparswad C. (2019). 
Cancer cytotoxic and anti-HIV potential of Triphala herb mixture 
on from Chae Son, Lampang, Thailand. Journal of 
Pharmaceutical Research International, 30, 1-9.  

          https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v30i630285. 
 
 
 
 

https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v30i630285
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Pompimon W., Sombutsiri P., Baison W., Udomputtimekakul P., Chuajedton 
A., Wingwon B., Suksen K., & Naparswad C. (2019). A Comparative 
study on antioxidation and antibacterial activities Triphala herb 
extracts from Chae Son, Lampang, Thailand. Journal of 
Pharmaceutical Research International, 31, 1-14.  

          https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v31i630384. 
 

4.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 20  ปี    
         อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2544 – 2558 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 
 
 4.5 ภาระงานสอน 
           ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์     
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  

1. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
2. 4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
3. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
4. 4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 

  ภาระสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปี 2565 
  รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ 

1. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
2. 4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
3. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
4. 4026902 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 

           
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v31i630384
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5. นางส าเริง นราแก้ว 
 

 4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 5.2  ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(เคมี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2543 

 5.3  ผลงานวิชาการ  
 1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 

Au–pree S., Narakaew P., Thungprasert S., Promanan T., Chaisena A., & 
Narakaew S. (2021). “Enhanced photocatalytic activity of C-doped 
TiO2 under visible light irradiation: A comparison of corn starch, 
honey, and polyethylene glycol as a carbon sources”. Engineering 
Journal, 25, 53-68.  

    https://doi.org/10.4186/ej.2021.25.1.53 
Chaisena A., Narakaew S., & Promanan T. (2020). Rice straw-g-poly(acrylic 

acid)/nano-zeolite NaX superabsorbent nanocomposites with 
controlled release of fertilizer nutrients. Journal of Materials and 
Environmental Science, 11(11), 1767-1780. 

ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ ศิวัช ตั้งประเสริฐ ส าเริง นราแก้ว และ กัมพล ปาละอุด. (2562). การ
ประยุกต์ใช้ไคติน ไดอะตอมไมท์ และโดโลไมท์ในการเพ่ิมผลผลิตของคะน้าพันธ์
ยอด. แก่นเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1), 1681-1686.  

 
5.4  ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี    

อาจารย์      มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    ปี พ.ศ. 2554-2560 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน 

        
 5.5  ภาระงานสอน 
          ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  
1. 4025103 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 
2. 4025201 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 
3. 4025202 ผลิกศาสตร์เชิงเคมี 

https://doi.org/10.4186/ej.2021.25.1.53
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4. 4025203            วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                        
5. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
6. 4025702 เคมีเชิงวัสดุ 
7. 4026701 การเร่งปฏิกิริยาทางเคม ี
8. 4026702 นาโนเคมีและการประยุกต์ใช้                       
9. 4026703            เคมีพ้ืนผิวและรูพรุน                                
10. 4026705 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวัสดุ 
11. 4026706            การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์                        
12. 4026707            เคมีสิ่งทอ                                             
13. 4026708             วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์                     
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 

 ภาระสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปี 2565 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  

1. 4025103 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 
2. 4025201 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 
3. 4025202 ผลิกศาสตร์เชิงเคมี 
4. 4025203            วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                        
5. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
6. 4025702 เคมีเชิงวัสดุ 
7. 4026701 การเร่งปฏิกิริยาทางเคมี 
8. 4026702 นาโนเคมีและการประยุกต์ใช้                       
9. 4026703            เคมีพ้ืนผิวและรูพรุน                                
10. 4026705 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวัสดุ 
11. 4026706            การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์                        
12. 4026707            เคมีสิ่งทอ                                             
13. 4026708             วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์                     
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026902 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 
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6. นางสาววีรนุช  คฤหานนท์ 
        

 6.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

    6.2 ประวัติการศึกษา   
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   2548 

       
    6.3 ผลงานวิชาการ  
       1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 

Chuajedton A., Karuehanon W., & Boonkorn P. (2020). Extraction of pectin from 
peanut shell waste with heating in combination with ultrasonic-
assisted extraction. International Journal of GEOMATE, 18, 9-14. 

Boonkorn P., Chuajedton A., & Karuehanon W. (2020). The crude tannin 
extraction from wood scrap wastes for prolonging the shelf life of 
litchi fruits. International Journal of GEOMATE, 18, 208-213. 

Karuehanon, W, Wongthep, Y., & Wanggnorn, C. (2018). Synthesis of 
molecularly imprinted polymers for extraction of quercetin from 
mulberry leaves. Phrawarun Agricultural Journal, 15, 96-103. 

 
6.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 9 ปี 

         อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 
 

6.5 ภาระงานสอน 
    ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่   
1. 4025102 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 
2. 4025301 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  
3. 4025302 สเปกโตรสโคปีส าหรับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
4. 4025303 สารธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
5. 4025304 สเตอริโอเคมี 
6. 4025305 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 
7. 4025306 โฟโตเคมีของสารอินทรีย์ 
8. 4025308 นวัตกรรมเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                
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9. 4025309 โลกทัศน์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              
10. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
11. 4026301 เคมีเฮทเทอโรไซคลิก 
12. 4026302 เคมีโลหอินทรีย์ 
13. 4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 
ภาระสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปี 2565 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่   

1. 4025102 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 
2. 4025301 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  
3. 4025302 สเปกโตรสโคปีส าหรับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
4. 4025303 สารธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
5. 4025304 สเตอริโอเคมี 
6. 4025305 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 
7. 4025306 โฟโตเคมีของสารอินทรีย์ 
8. 4025308 นวัตกรรมเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                
9. 4025309 โลกทัศน์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              
10. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
11. 4026301 เคมีเฮทเทอโรไซคลิก 
12. 4026302 เคมีโลหอินทรีย์ 
13. 4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026902 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 
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7. นายณรงค์ คชภักดี 
 
    7.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   

    อาจารย์ 
 

7.2 ประวัติการศึกษา   
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 
 

2545 

7.3 ผลงานวิชาการ  
          1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 

Kotchabhakdi K. (2019). Using a smart phone camera as a color detector for 
ethanol estimation based on time analysis in mixed alcoholic drinks. 
Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University 
Journal, 11(14), 62-71. 

Kiwfo K., Wongwilai W., Sakai T.,, Teshima N., Murakami H., Paengnakorn P., 
Phojuang K., kotchabhakdi N., & Grudpan K. (2020). Simple natural 
material based microfluidic platforms with a smartphone detection 
employing natural reagent for acidity assay, Journal of Flow Injection 
Analysis, 37(1), 9-12.  

Wongwilai W., Kiwfo K., Phojuang K., Kotchabhakdi N., Paengnakorn P., & 
Grudpan K. (2020). Simple cost-effective sequential injection lab at 
valve with remote control employing everyday communication 
technology with a webcam camera detector for the determination 
of iron and phosphate as model analytes, Chiang Mai University 
Journal of Natural Sciences, 19(4), 917-929.  

 

7.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 14 ปี 
 

                 อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ปี พ.ศ. 2545 – 2546 
        อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 
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 7.5 ภาระงานสอน 
          ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่   

1. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
2. 4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
3. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
4. 4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
5. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 
   

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 
 ภาระสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปี 2565 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  

1. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
2. 4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
3. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
4. 4026902 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
5. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 
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8. นางสาวธีราภรณ์ พรหมอนันต์ 
 

8.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
   อาจารย์ 
 

    8.2 ประวัติการศึกษา   
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2547 

8.3 ผลงานวิชาการ  
         1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 

Au–pree S., Narakaew P., Thungprasert S., Promanan T., Chaisena A., & 
Narakaew S. (2021). “Enhanced photocatalytic activity of C-doped 
TiO2 under visible light irradiation: A comparison of corn starch, 
honey, and polyethylene glycol as a carbon sources”. Engineering 
Jouenal, 25, 53-68.  

    https://doi.org/10.4186/ej.2021.25.1.53 
Chaisena A., Narakaew S., & Promanan T. (2020). Rice straw-g-poly(acrylic 

acid)/nano-zeolite NaX superabsorbent nanocomposites with 
controlled release of fertilizer nutrients. Journal of Materials and 
Environmental Science, 11(11), 1767-1779. 

Autthawong T., Promanan T., Chayasombat B., & Sarakonsri T. (2020). 
Nanostructure and electrochemical performance of SiGe/nitrogen-
doped graphene nanocomposite for use as anode materials for 
lithium-ion batteries.  Microscopy and Microanalysis Research, 33, 6-
10. 

Jinai P., Autthawong T., Promanan T.,  Laokawee V.,  & Sarakonsri T. (2020), 
Preparation of Mg-Si and nitrogen-doped graphene nanocomposites 
for use as lithium-ion anode. Solid State Phenomena, 302, 19-26.  

   https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.302.19 
Promanan T., Thungprasert S., & Sarakonsri T. (2019) N-doped graphene 

supporting Pd-based binary and ternary alloys as cathode catalysts for 
direct ethanol fuel cells. Materials Today:Proceedings, 17, 1332-1343. 
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.06.151 

 

https://doi.org/10.4186/ej.2021.25.1.53
https://www.scientific.net/author-papers/parinya-jinai
https://www.scientific.net/author-papers/thanapat-autthawong
https://www.scientific.net/author-papers/theeraporn-promanan
https://www.scientific.net/author-papers/viratchara-laokawee
https://www.scientific.net/author-papers/thapanee-sarakonsri-1
https://www.scientific.net/SSP.302
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.302.19
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.06.151
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Mahamai N., Promanan T., & sarakonsri T. (2019). Preparation and 
Characterization of platinum alloy catalysts supported on N-doped 
reduced graphene oxide for anode in Direct Ethanol Fuel Cell (DEFC). 
Materials Today: Proceedings., 17, 1561–1568. 

                           https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.06.182 
 

8.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 9 ปี 
         อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 
 
    8.5 ภาระงานสอน 
          ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  
1. 4025103 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 
2. 4025201 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 
3. 4025202 ผลิกศาสตร์เชิงเคมี 
4. 4025203            วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                        
5. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
6. 4025702 เคมีเชิงวัสดุ 
7. 4026701 การเร่งปฏิกิริยาทางเคมี 
8. 4026702 นาโนเคมีและการประยุกต์ใช้                       
9. 4026703            เคมีพ้ืนผิวและรูพรุน                                
10. 4026705 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวัสดุ 
11. 4026706            การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์                        
12. 4026707            เคมีสิ่งทอ                                             
13. 4026708             วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์                     
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 

 ภาระสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปี 2565 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  

1. 4025103 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 
2. 4025201 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 
3. 4025202 ผลิกศาสตร์เชิงเคมี 
4. 4025203            วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                        
5. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
6. 4025702 เคมีเชิงวัสดุ 

https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.06.182
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7. 4026701 การเร่งปฏิกิริยาทางเคมี 
8. 4026702 นาโนเคมีและการประยุกต์ใช้                       
9. 4026703            เคมีพ้ืนผิวและรูพรุน                                
10. 4026705 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวัสดุ 
11. 4026706            การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์                        
12. 4026707            เคมีสิ่งทอ                                             
13. 4026708             วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์                     
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026902 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 
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9. นางสาววิภานุช  ใบศล 
       

   9.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
   อาจารย์ 
 

9.2 ประวัติการศึกษา   
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 

 
9.3 ผลงานวิชาการ 

         1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
Wingwon B., Pompimon W., Chuajedton A., Sombutsiri P., Udomputtimekakul 

P., & Baison W. (2020). The driving of grassroots economy through 
the process of participation by creating specifications for the herbal 
products of the Triphala club from Chae Son Sub district, Mueang 
Pan district, Lampang province.  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 148(13), 
148-164. 

Pompimon W., Wattananon S., Udomputtimekakul P., Baison W., Sombutsiri P., 
Chuajedton A., & Wingwon B. (2020). HPLC determination of the 
gallic acid and chebulinic acid contents of Phyllanthus emblica 
Linn., Terminalia bellirica Roxb., Terminalia chebula Retz. and 
Triphala products from Chae Son district, Lampang, Thailand. 
American Journal of Food Science and Technology, 8(3), 87-98. 
http://article.foodscienceandtechnology.com/pdf/ajfst-8-3-2.pdf 

Pompimon W., Sombutsiri P., Baison W., Udomputtimekakul P., Chuajedton A., 
Wingwon B., Suksen K., Limthongkul J. & Naparswad C. (2019). Cancer 
cytotoxic and anti-HIV potential of Triphala herb mixture on from 
Chae Son, Lampang, Thailand. Journal of Pharmaceutical Research 
International, 30, 1-9.  

      https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v30i630285. 
 
 
 
 

https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v30i630285
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Pompimon W., Sombutsiri P., Baison W., Udomputtimekakul P., Chuajedton A., 
Wingwon B., Suksen K., & Naparswad C. (2019). A comparative study 
on antioxidation and antibacterial activities Triphala herb extracts 
from Chae Son, Lampang, Thailand. Journal of Pharmaceutical 
Research International, 31, 1-14.  

      https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v31i630384. 
 

9.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 14 ปี    
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       ปี พ.ศ. 2550 
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา         ปี พ.ศ. 2557 
 อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง        ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน 

 
9.5 ภาระงานสอน 
    ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่   
1. 4025102 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 
2. 4025301 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  
3. 4025302 สเปกโตรสโคปีส าหรับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
4. 4025303 สารธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
5. 4025304 สเตอริโอเคมี 
6. 4025305 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 
7. 4025306 โฟโตเคมีของสารอินทรีย์ 
8. 4025308 นวัตกรรมเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                
9. 4025309 โลกทัศน์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              
10. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
11. 4026301 เคมีเฮทเทอโรไซคลิก 
12. 4026302 เคมีโลหอินทรีย์ 
13. 4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 
ภาระสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปี 2565 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่   

1. 4025102 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 
2. 4025301 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  
3. 4025302 สเปกโตรสโคปีส าหรับเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 

https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v31i630384
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4. 4025303 สารธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
5. 4025304 สเตอริโอเคมี 
6. 4025305 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 
7. 4025306 โฟโตเคมีของสารอินทรีย์ 
8. 4025308 นวัตกรรมเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                
9. 4025309 โลกทัศน์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              
10. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
11. 4026301 เคมีเฮทเทอโรไซคลิก 
12. 4026302 เคมีโลหอินทรีย์ 
13. 4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026902 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 
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10. นายศิวัช  ตั้งประเสริฐ 
 10.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   
  อาจารย์ 
 
 10.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2547 

 10.3 ผลงานวิชาการ   
 1) บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 

ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ ศิวัช ตั้งประเสริฐ ส าเริง นราแก้ว และ กัมพล ปาละอุด. (2562). การ
ประยุกต์ใช้ไคติน ไดอะตอมไมท์ และโดโลไมท์ในการเพ่ิมผลผลิตของคะน้าพันธ์
ยอด. แก่นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ 1), 1681-1686.  

Promanan T., Thungprasert S., & Sarakonsri T. (2019). N-doped graphene 
supporting Pd-based binary and ternary alloys as cathode catalysts for 
direct ethanol fuel cells. Materials Today: Proceedings, 17, 1332-1343. 
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.06.151 

Au–pree S., Narakaew P., Thungprasert S., Promanan T., Chaisena A., & 
Narakaew S. (2021). “Enhanced photocatalytic activity of C-doped 
TiO2 under visible light irradiation: A comparison of corn starch, 
honey, and polyethylene glycol as a carbon sources”. Engineering 
Journal, 25, 53-68.  

             https://doi.org/10.4186/ej.2021.25.1.53 

 
10.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี                     

  อาจารย์      มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน 
  

10.5 ภาระงานสอน 
           ภาระสอนที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  
1. 4025103 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 
2. 4025201 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 
3. 4025202 ผลิกศาสตร์เชิงเคมี 
4. 4025203            วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                        
5. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 

https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.06.151
https://doi.org/10.4186/ej.2021.25.1.53
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6. 4025702 เคมีเชิงวัสดุ 
7. 4026701 การเร่งปฏิกิริยาทางเคมี 
8. 4026702 นาโนเคมีและการประยุกต์ใช้                       
9. 4026703            เคมีพ้ืนผิวและรูพรุน                                
10. 4026705 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวัสดุ 
11. 4026706            การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์                        
12. 4026707            เคมีสิ่งทอ                                             
13. 4026708             วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์                     
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 

 รวมภาระงานสอน 12 ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
 

 ภาระสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปี 2565 
 รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่  

1. 4025103 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 
2. 4025201 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 
3. 4025202 ผลิกศาสตร์เชิงเคมี 
4. 4025203            วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                        
5. 4025701 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีท้องถิ่น 
6. 4025702 เคมีเชิงวัสดุ 
7. 4026701 การเร่งปฏิกิริยาทางเคมี 
8. 4026702 นาโนเคมีและการประยุกต์ใช้                       
9. 4026703            เคมีพ้ืนผิวและรูพรุน                                
10. 4026705 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวัสดุ 
11. 4026706            การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์                        
12. 4026707            เคมีสิ่งทอ                                             
13. 4026708             วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์                     
14. 4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 
15. 4026902 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
16. 4026903 วิทยานิพนธ์ 2 
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ภาคผนวก จ 
การก าหนดหมวดและหมู่วิชาของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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การก าหนดรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ก่อตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 โดย
เริ่มจากการเป็น “ วิทยาลัยครูล าปาง”  และ “สถาบันราชภัฏล าปาง”  ตามล าดับ มีพันธกิจหลักคือ การ
จัดการศึกษา โดยที่ผ่านมาก่อนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรที่ใช้เปิดสอนเป็นหลักสูตรของ
สภาสถาบันราชภัฏ และปัจจุบันได้ปรับหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
และมหาวิทยาลัยก าหนดหลักการสร้างรหัสวิชา ดังต่อไปนี้ 

 
หลักการสร้างรหัสวิชา 
 การสร้างรหัสวิชามีหลักการดังต่อไปนี้ 
 1.  ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิมที่ใช้ในหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ      

พ.ศ. 2543 

 2.  การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED  (International 
Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 
 3.  การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1  ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2  ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
 4.  รหัสวชิาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 

เลขตัวที่ 1 –  3 เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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 5.  หมวดวิชาและหมู่วิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรกก าหนดดังนี้ 
100-149    หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร์  มี 9 หมู่วิชา 
150-199    หมวดวิชาและหมู่วิชามนุษย์ศาสตร์  มี 20 หมู่วิชา 
200-249    หมวดวิชาและหมู่วิชาศิลปกรรมศาสตร์ มี 7 หมู่วิชา 
250-299 หมวดวิชาและหมู่วิชาสังคมศาสตร์ มี 8 หมู่วิชา 
300-349    หมวดวิชาและหมู่วิชานิเทศศาสตร์ มี 8 หมู่วิชา 
350-399    หมวดวิชาและหมู่วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มี 10 หมู่วิชา 
400-449 หมวดวิชาและหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มี 12 หมู่วิชา 
450-499 หมวดวิชาและหมู่วิชาคหกรรมศาสตร์ มี 7 หมู่วิชา 
500-549 หมวดวิชาและหมู่วิชาเกษตรศาสตร์ มี 15 หมู่วิชา 
550-559 หมวดวิชาและหมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 15 หมู่วิชา 
900-949 หมวดวิชาและหมู่วิชาศึกษาทั่วไป มี 2 หมู่วิชา 

 
หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ ก าหนดดังนี้ 
 หมวดวิชาครุศาสตร์ (100 – 149) 

100 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้   
101 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน   
103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
104 หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา   
105 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   
106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา   
107 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย   
108 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ    
109 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
110 หมู่วิชาภาษาไทย  

 
 หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์ (150 – 199) 

150 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
151 หมู่วิชาปรัชญา 
152 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
153 หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
154 หมู่วิชาภาษาไทย 
155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
156 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
157 หมู่วิชาภาษาจีน 
158 หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
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    หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 – 249) 

    200            หมู่วชิาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
    201  หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 
    202  หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ 
    203  หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ 
    204  หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ 
    205  หมู่วิชานาฎศิลป์และการแสดง 
    206  หมู่วิชาดุริยางคศิลป์ 

     
      หมวดวิชาสังคมศาสตร์ (250 – 299) 

    250  หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
    251  หมู่วิชาจิตวิทยา 
    252  หมู่วิชามนุษยวิทยา 
    253  หมู่วิชาสังคมวิทยา 
    254  หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 
    255  หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
    256  หมู่วิชานิติศาสตร์ 
    257  หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
    258  หมู่วิชาการพัฒนาชุมชน 
    259  หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 
 

159 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
161 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
162 หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
163 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
164 หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
165 หมู่วิชาภาษารัสเชีย 
166 หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
167 หมู่วิชาภาษาลาว 
168 หมู่วิชาภาษาเขมร 
169 หมู่วิชาภาษาพม่า 
171 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
172 หมู่วิชาภาษาสเปน 
173 หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
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หมวดวิชานิเทศศาสตร์ (300 – 349) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (400 – 449) 

300 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
301 หมู่วิชาการสื่อสาร 
302 หมู่วิชาสิ่งพิมพ์ 
303 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 
304 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
305 หมู่วิชาการโฆษณา 
306 หมู่วิชาการถ่ายภาพ 
307 หมู่วิชาภาพยนตร์ 

350 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจ
และการจัดการ  

351 หมู่วิชาเลขานุการ 
352 หมู่วิชาการบัญชี 
353 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
354 หมู่วิชาการตลาด 
355 หมู่วิชาการสหกรณ์ 
356 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ 
357 หมู่วิชาธุรกิจบริการ 
358 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
359 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
360 หมู่วิชาการจัดการ 
361 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
362 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
363 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
364 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

400 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

401 หมู่วิชาฟิสิกส์ 
402 หมู่วิชาเคมี 
403 หมู่วิชาชีววิทยา 
404 หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
405 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
406 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ (450 – 499) 
 

 หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ (500 – 549) 
 

 หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 – 599) 

407 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
408 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
409 หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
411 หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

450 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
451 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ 
452 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
453 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 
454 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
455 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ 
456 หมู่วิชาสิ่งทอ 

500 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
501 หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
502 หมู่วิชาพืชไร่ 
503 หมู่วิชาพืชสวน 
504 หมู่วิชาสัตวบาล 
505 หมู่วิชาสัตวรักษ์ 
506 หมู่วิชาการประมง 
507 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
508 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และ วัชพืช 
509 หมู่วิชาวนศาสตร์ 
511 หมู่วิชาการชลประทาน 
512 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
513 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
514 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร 
515 หมู่วิชาเกษตรศึกษา 

550 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
551 หมู่วิชาอุตสาหการ 
552 หมู่วิชาเซรามิกส์ 
553 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (900 – 949) 

 
 
 

ลักษณะเนื้อหาของหมู่วิชาต่าง ๆ ก าหนดในตัวเลขตัวที่ 5 ดังนี้ 
หมู่วิชาเคมี  (402) หมู่วิชาเคมี  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 

1. เคมีทั่วไป          (402-1--) 
2. เคมีอนินทรีย์      (402-2--) 
3. เคมีอินทรีย์  พลาสติก  พอลิเมอร์   (402-3--) 
4. เคมีเชิงฟิสิกส์               (402-4--) 
5. ชีวเคมี      (402-5--) 
6. เคมีวิเคราะห์      (402-6--) 
7. เคมีประยุกต์ เทคโนโลยีการยาง   (402-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    (402-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ์  
   โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา  และการวิจัย (402-9--) 

 
 
 

554 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
555 หมู่วิชาออกแบบ - เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
556 หมู่วิชาก่อสร้าง - โยธา 
557 หมู่วิชาไฟฟ้าก าลัง 
558 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
559 หมู่วิชาเครื่องกล 
561 หมู่วิชาเทคนิคการผลิต 
562 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
563 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
564 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
565 หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
566 หมู่วิชาเทคโนโลยี 
567 หมู่วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
568 หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
569 หมู่วิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
570 หมู่วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

900 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
901 หมู่วิชาศึกษาท่ัวไป 
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1)  หมวดวิชาเฉพาะ  
  1.1) วิชาบังคับร่วม  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4025101 เคมีชีวอินทรียข์ั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Bioorganic Chemistry  
                        ปฏิกิริยา กลไกการสังเคราะห์ สเตอริโอเคมีของการสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนกับ
คาร์บอนและกับเฮเทอโรอะตอม เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและสารเคมี และการใช้เทคนิค 
สเปกโทรสโกปีที่เก่ียวข้อง 
                         Reaction; synthesis mechanism; stereochemistry of carbon-carbon 
and carbon-heteroatom bonds; metabolism of biomolecules and chemicals 
compounds and spectroscopy techniques 
 
4025102 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Inorganic-Physical Chemistry  
                        เทอร์โมไดนามิกส์ ระบบจลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า ปฏิกิริยาและกลไกการเกิด
สารประกอบของธาตุทรานซิชันและนอนทรานซิชัน ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของสารเชิงซ้อน 
เทคนิคและการประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปทีี่เก่ียวข้อง 
                        Thermodynamic; chemical kinetic; electrochemistry; reactions and 
formation mechanisms of transition and non-transition compound; theories related to 
the formation of complexes and the applications of spectroscopy techniques 
 
4025701 วิจัยทางเคมีท้องถิ่น 3 (2-2-7) 
 Research in Local Chemistry  
                         กระบวนการเรียนรู้ชุมชนควบคู่กับการปฏิบัติการพัฒนาโดยชุมชนพ้ืนที่เป็นที่ตั้ง 
โดยน าปัญหาที่เก่ียวข้องทางเคมีสู่วิธีวิทยาการวิจัย และการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
                         Community learning process coupled with community-based 
development practices by bringing chemistry-related problems into research 
methodology and applying the knowledge to solve arising problems 
 
4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1  1 (0-2-1) 
 Applied Chemistry Seminar 1  
                        การเลือกหัวข้อเรื่องหรือประเด็นปัญหา การวางแผนการสัมมนาเชิงเคมีประยุกต์ 
การน าเสนอปากเปล่า การอภิปรายและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่น าเสนอ ซึ่งเป็นงานวิจัยใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีสนใจ 
                        Selected topic or issue; seminar planning on applied chemistry; oral 
presentation; discussing and answering questions about the presented new researches 
related to the field of interests 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4026901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2  1 (0-2-1) 
 Applied Chemistry Seminar 2  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4025901  สัมมนาเคมีประยุกต์ 1  
                        การเลือกหัวข้อเรื่องหรือประเด็นปัญหา การวางแผนการสัมมนาเชิงเคมีขั้นสูง การ
น าเสนอปากเปล่า การอภิปรายและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่น าเสนอ  ซึ่งเป็นงานวิจัยใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีสนใจ 
                        Selected topic or issue; advanced chemistry seminar planning; oral 
presentation; discussing and answering questions about the presented new researches 
related to the field of interests 
 
  1.2) วิชาบังคับกลุ่ม  
   
           1.2.1) วิชาบังคับกลุ่มเคมีชีวภาพ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4025301 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 3 (3-0-9) 
                       Advanced Organic Chemistry 
                        การน าวิธีการสมัยใหม่มาใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสร้างพันธะระหว่าง
คาร์บอนกับคาร์บอน การสังเคราะห์แบบย้อนกลับ เสถียรภาพของสารมัธยันตร์ สถานะแทรนสิชันและ 
สเตอริโอเคมีที่เก่ียวข้อง 
                        Applying modern methods in organic synthesis; formation of carbon-
carbon bonds; retro-synthesis; stability of the intermediate compound; transition states 
and related stereochemistry 
 
           1.2.2) วิชาบังคับกลุ่มเคมีวัสดุ 
   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4025702 เคมีวัสดุ  3 (3-0-9) 
 Materials Chemistry  
                        โครงสร้าง สมบัติ สถานะของแข็งรูปผลึก สถานะของแข็งรูปอสัณฐาน โลหะ       
สารกึ่งตัวน า พอลิเมอร์ วัสดุนาโนและเทคนิคการวิเคราะห์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

             Structures; properties; crystalline solid state; amorphous solid state; 
metal; semiconductors; polymers; nanomaterials and analytical techniques including 
applications in daily life 
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  1.3) วิชาเลือก  
           1.3.1) วิชาเลือกกลุ่มเคมีชีวภาพ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4025302 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ข้ันสูง 3 (2-2-7) 
                       Spectroscopy for Advanced Organic Chemistry 

              หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคขั้นสูงของนิวเคลียร์แมกเนติก  เรโซแนนซ์ 
อินฟราเรดและอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโตรสโคปี รวมทั้งแมสสเปกโทรเมทรี ในการพิสูจน์
โครงสร้างสารอินทรีย์ 
                        Principles and applications of advanced nuclear magnetic resonance; 
infrared; and ultraviolet-visible spectroscopy techniques including mass spectrometry 
to determine the structure of organic compounds 
 
4025303 สารธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ 3 (2-2-7) 
                       Natural Compounds and Bioactivity 

              วิถีชีวสังเคราะห์ของสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ และการน าไปประเมินฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 
                         Biosynthetic pathways of secondary metabolites compounds and 
the bioactivity assessment 
 
4025304 สเตอริโอเคมี 3 (3-0-9) 
 Stereochemistry  
                        หลักการและปัจจัยต่างๆ ในการควบคุมสเตอริโอเคมีของปฏิกิริยา สเตอริโอเคมี
แบบเลือกและแบบจ าเพาะ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้วัดคุณสมบัติทางสเตอริโอเคมี 

              Principles and factors to control the stereochemistry of the reaction; 
selective and specific stereochemistry including instrumental analysis used to measure 
stereochemical properties 

 
4025305 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 3 (2-2-7) 
 Organic Chenistry Synthesis  
                        การสังเคราะหสารอินทรียประเภทตางๆ โดยเนนสารอินทรียที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ 
วิธีการสังเคราะหทางเคมีอินทรีย ศึกษาวิธีการใหมๆ ในการสังเคราะหสารอินทรีย การสังเคราะหแบบ
คอมบินาทอเรียล บนวัฎภาคที่เปนของแข็งและอ่ืน ๆ การปรับเปลี่ยนโครงสรางสารเพ่ือใหมีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพสูงขึ้น การวิจัยเพื่อน าไปสูการคนพบทางยา 

             Total synthesis of various organic substances with an emphasis on 
bioactive organic compounds; organic chemical synthesis method; new methods in 
organic synthesis;  combinatorial synthesis on solid phase and others; restructuring 
organic compound for higher bioactivity and research leading to drug discovery 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4025306 โฟโตเคมีของสารอินทรีย์ 3 (3-0-9) 
 Organic Photochemistry  
                        หลักการและสถานะกระตุ้นของอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาการเติมและการแทนที่แบบใช้
แสง ปฏิกิริยาไซโคลแอดดิชัน การเปลี่ยนไอโซเมอร์และการจัดเรียงตัวใหม่ ปฏิกิริยาการแตกตัวแบบใช้
แสงซิงเกล็ดออกซิเจนและการเปล่งแสงทางเคมี 

              Principle and excitation state of electrons; addition and substitution  
reaction via photochemical reaction; cycloaddition reactions; changing isomers and 
rearrangement reactions; chemical decomposition by light and singlet oxygen and 
photochemical reaction 
 
4025307 เคมีพอลิเมอร์ 3 (3-0-9) 
 Polymer Chemistry  
                         กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ สมบัติทาง
ความร้อนและไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของปรากฏการณ์เปลี่ยนสถานะ และการ
ประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ 

             Polymerizations process; structure and morphology of polymer; 
thermal and electrical properties; thermodynamics and chemical kinetics of transition 
state and polymer applications 
 
4025308 นวัตกรรมเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                         3 (2-2-7) 
 Innovation Natural Products Chemistry     
                        การประดิษฐ์ ปรับปรุงเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใหม่ รวมทั้งการทดสอบให้เป็นที่
ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย โดยน าพืชที่มีศักยภาพต่อการรักษาโรคมาเป็นตัวแบบในการศึกษา 
                        Invention and improvement of new natural product chemistry; 
standardized testing and the use of some plants with therapeutic potential as a model 
in the study 
 
4025309 โลกทัศน์ของเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              3 (2-2-7) 
 Perspectives of Natural Products chemistry  
                        มุมมองในการน าแนวคิดของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของพืชสกุลต่างๆ  มาใช้
ประโยชน์ในการรักษาโรคโดยผ่านเทคนิคการจ าลองทางเคมีค านวณ  เมแทบอโลมิกส์  และ
กระบวนการทางเคมีเพ่ือค้นพบสารใหม่ 

              Perspectives on applying the concept of natural products of various 
genus plants to be utilized in the treatment of diseases through computational 
chemical simulation techniques; metabolomics and chemical processes to discover 
new compounds 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4026301 เคมีเฮเทอโรไซคลิก 3 (3-0-9) 
 Heterocyclic Chemistry  
                        ปฏิกิริยาและการสังเคราะห์สารเฮเทอโรไซคลิก รวมทั้งการดัดแปลงเพ่ือน าไป
สังเคราะห์สารอินทรีย์ชนิดอื่น 

              Heterocyclic reactions and synthesis including modifications to be 
used to synthesize other organic compounds 
 
4026302 เคมีโลหอินทรีย์  3 (3-0-9) 
 Organometallic Chemistry  
                        หลักและวิธีการใช้ธาตุโลหะหลักและโลหะแทรนสิชัน ในบทบาทของสารประกอบ
และตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ชนิดต่างๆ 

              Principles and methods of using representative metals and transition 
metals in the role of compounds and catalysts in the synthesis of various organic 
compounds 
 
4026303 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 3 (2-2-7) 
 Selected Topics in Organic Chemistry  
                        การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการเลือกหัวข้อทางเคมีอินทรีย์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน 

              Analysis; synthesis; and selection of current interesting organic 
chemistry topics 
 
           1.3.2) วิชาเลือกกลุ่มเคมีวัสดุ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4025201 เคมีอนินทรีย์ข้ันสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Inorganic Chemistry  
                        หลักการ โครงสร้าง พันธะและทฤษฎีพันธะ สมบัติทางเคมี ความเสถียรและกลไก
ปฏิกิริยาของโลหะผสม สารประกอบของธาตุหมู่หลัก สารเชิงซ้อน รวมทั้งความส าคัญและการน า
สารประกอบเคมีอนินทรีย์ไปใช้ในด้านต่างๆ 

             Principle; structure; bonding and bonding theory; chemical properties;  
stabilization and reaction mechanism of alloys; compounds of main group elements; 
complex substances; including the importance and application of inorganic 
compounds in various fields 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4025202 ผลิกศาสตร์เชิงเคมี   3 (2-2-7) 
 Chemical Crystallography  
                         โครงผลึก ระนาบ สมมาตร กลุ่มปริภูมิ การเลื่อน และการฉายสเตอริโอกราฟ ที่
สัมพันธ์กับโครงสร้างผลึกในมิติต่างๆ เทคนิคการท านายและการหาโครงสร้างผลึก 

              Crystal structures; planes; symmetry elements; space groups; 
directions; stereographic projections related to crystal structures in various dimensional 
and prediction techniques and crystal structure determination 
 

4025203 วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                        3 (3-0-9) 
 Photocatalytic Materials  
                       หลักการของการเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการเร่งปฏิกิริยา การดูดซับและกลไกการ
เร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยา สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา หลักการการเสื่อมสภาพทางแสง หลักการ  
ออกซิเดชันและรีดักชันทางแสง ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง การ หา
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและสเปกโทรสโกปิกส าหรับวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง 

            Principles of catalysis and catalytic processes; catalyst adsorption and 
reaction mechanisms; catalyst properties; photodegradation principles; photooxidation 
and photoreduction principles; photocatalyst; photocatalytic efficiency; physical and 
spectroscopic characterization for photocatalytic materials 
 

4025401 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Physical Chemistry  
                        ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส โฟโตเคมี แคตาลิซิสและเอ็มไซม์ เทอร์โมไดนามิกส์มหภาค 
สมดุลที่เกี่ยวข้องกับแก๊สจริงและในสารละลายจริง กลศาสตร์ควอนตัม ออร์บิทัลและสเปกโทรสโกปี
ของโมเลกุล 
                        Kinetic theory of gases; photochemistry; catalyst and enzyme 
reactions; macro thermodynamic equilibriums involving real gases and real solution; 
quantum mechanics; molecular orbitals and spectroscopy 
 
4025601 เครื่องมือขั้นสูงส าหรับเคมีวัสดุ 3 (2-2-7) 
 Advanced Instrument for Material Chemistry  
                        การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี ไฟฟ้าเคมี และเทคนิคอ่ืน ๆ ได้แก่ 
การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ รังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน ความร้อนเชิงน้ าหนักและเชิงพลังงาน กล้อง
จุลทรรศน์แบบส่องกราดและส่องผ่าน และไซคลิกโวลแทมเมตรี รวมทั้งเทคนิคใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 

              Spectroscopy analysis; electrochemical and other techniques such as 
X-ray diffraction; energy dispersive X-Ray spectroscopy; thermogravimetric analysis; 
scanning and transmission electron microscopy and cyclic voltammetry including 
related new techniques 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4026701 การเร่งปฏิกิริยาทางเคมี   3 (2-2-7) 
 Chemical Catalysis  
                         ทฤษฏี ชนิดและบทบาทของตัวเร่งปฏิกิริยาในไฟฟ้าเคมี และกลไกการเร่งปฏิกิริยา
แบบเอกพันธ์และแบบวิวิธพันธ์  การดูดซับ  อัตราเร็ว แบบจ าลองทางจลนพลศาสตร์  การเตรียม การ
วิเคราะห์และตัวอย่างตัวเร่งปฏิกิริยา 

            Theory; type and role of catalysts in electrochemistry; homogenous 
and heterogeneous catalysis mechanism; adsorption rate; velocity; kinetic model; 
preparation; characterization and example of catalyst 
 
4026702 นาโนเคมีและการประยุกต์ใช้                     3 (2-2-7) 
 Nanochemistry and Applications  
                        การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ สมบัติ และการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในชีวิตประจ าวัน
และเชิงอุตสาหกรรม เช่น เซนเซอร์ ขั้วไฟฟ้า การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง การกรองและการน าส่งยา 

              Synthesis; characterization; properties and applications of 
nanomaterials in daily life and industrial applications such as sensors, electrodes, 
photocatalysis;  filtration and drug delivery 
 
4026703 เคมีพิ้นผิวและรูพรุน                              3 (3-0-9) 
 Surface and Porous Chemistry  
                        โครงสร้างของของแข็ง ศักย์ของพลังงานพ้ืนผิว การคลายตัวและการจัดเรียงใหม่
ของพ้ืนผิว สมบัติพ้ืนผิวของผลึกโลหะและผลึกโลหะผสม แรงตึงผิว การจ าแนก โครงสร้าง สมบัติ การ
สังเคราะห์ การตรวจสอบและการน าสารชนิดรูพรุน เช่น ซีโอไลต์ แร่ดิน วัสดุคาร์บอน ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

             Solid structure; surface potential energy; ; relaxation and rearranging 
the surface; surface properties of metallic and alloy crystals; surface tension, 
classification, structure, property, synthesis, analysis and introduction porous materials 
such as zeolite, clay mineral and carbon materials for applications in daily life 
 
4026704 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง  3 (2-2-7) 
 Fuel Cell Technology  
                          หลักการท างาน ชนิด วัสดุและส่วนประกอบของเซลล์เชื้อเพลิง กระบวนการผลิต
เชื้อเพลิง การวิเคราะห์สมรรถนะและการประยุกต์ใช้งานของเซลล์เชื้อเพลิง 

               Principles, types, materials and components of fuel cells; fuel cell 
production process; characteristic of fuel cell voltage; fuel cell performance analysis 
and applications 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4026705 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวัสดุ 3 (2-2-7) 
 Selected Topics in Material Chemistry  
                        หัวข้อทางเคมีวัสดุที่สอดคล้องและส่งเสริมกับการท าวิจัยขั้นสูง รวมทั้งหัวข้อที่อยู่
ในความสนใจ 

             Topics in materials chemistry related and promoted to advanced 
research including topics of interest 
 
4026706 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์                        3 (3-0-9) 
 Synthesis of Inorganic Materials  
                        วัสดุอนินทรีย์ วัสดุออกไซด์ วัสดุพรุน การเกิดเฟสของแข็งจากของแข็ง การเกิด
เฟส ของแข็งจากของเหลว การเกิดเฟสของแข็งจากเฟสของแก๊ส 

              Inorganic materials; oxide materials; porous materials; formation of 
solids from solid phase; formation of solids from liquid phase and formation of solids 
from gas phase 
 
4026707 

 
เคมีสิ่งทอ 

 
3 (3-0-9) 

 Textile Chemistry  
                        ประเภท สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของพอลิเมอร์สิ่งทอ สารท าความสะอาด
สิ่งทอ สารให้สี สารช่วย สารตกแต่งส าเร็จ หาลักษณะเฉพาะทางกายภาพและสเปกโทรสโกปิกส าหรับ
วัสดุพอลิ-เมอร์สิ่งทอ 

             Types, physical and chemical properties of textile polymers; textile 
cleaning agents; pigments or coloring agents; mordant; finishing agents; physical and 
spectroscopic characterization of textile polymers materials 
 
4026708 วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์                     3 (3-0-9) 
 Carbon Materials and Applications  
                       ประเภทของคาร์บอน คาร์บอนคล้ายเพชร ท่อนาโนคาร์บอน แกรฟีน การ
สังเคราะห์ สมบัติและการประยุกต์ส าหรับตัวดูดซับและกักเก็บไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาทางแสง และตัวตรวจวัดทางเคมีของคาร์บอนคล้ายเพชร ท่อนาโนคาร์บอนและแกรฟีน หมู่
ฟังก์ชันและการดัดแปลงของคาร์บอนคล้ายเพชร ท่อนาโนคาร์บอนและแกรฟีน 

            Types of carbon: diamond-like carbon, carbon nanotubes and 
graphene; synthesis properties and applications of hydrogen adsorbents and storages; 
fuel cells; photocatalyst and chemical sensors of diamond-like carbon, carbon 
nanotubes and graphene; functionalization and modification of diamond-like carbon, 
carbon nanotubes and grapheme 
 

http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=1
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=1
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2)  วิทยานิพนธ์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
4026902 วิทยานิพนธ์ 1   36 
 Thesis 1  
                        ค้นคว้า วิจัยขั้นสูง ส าหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีประยุกต์ โดยเน้นการวิจัยทางด้านเคมีชีวภาพหรือเคมีวัสดุ 

             Advanced research for creating new knowledge by scientific processes 
on interesting topics in applied chemistry with an emphasis on research in biological 
chemistry or materials chemistry 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4026903 วิทยานิพนธ์ 2   12 
 Thesis 2  
                        ค้นคว้า วิจัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมี
ประยุกต ์โดยเน้นการวิจัยทางด้านเคมีชีวภาพหรือเคมีวัสดุ 

             Research using scientific processes on interesting topics in applied 
chemistry with an emphasis on research in biological chemistry or material chemistry 
 
3)  การค้นคว้าอิสระ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
4026904 การค้นคว้าอิสระ 6 
 Independent study  
                        การค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อที่น่าสนใจทาง
เคมีประยุกต ์โดยเน้นการวิจัยทางด้านเคมีชีวภาพหรือเคมีวัสดุ 

             Self study using scientific processes on interesting topics in applied 
chemistry with an emphasis on research in biological chemistry or material chemistry 
 
4) รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) 
 English for Graduate Students  
                        การฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการ
โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาจากกรณีศึกษา รวมถึงการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

             Practice of speaking, listening, reading, and writing english skills in 
academic subjects using printed and electronic media; case study including self-study 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง และเหตผุลในการปรับปรุงหลักสูตร   
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เหตุผลและรายละเอียดในการปรับปรุง 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  มีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร 
 ปัจจุบันองค์ความรู้และวิทยาการ รวมไปถึงนวัตกรรมและงานวิจัยทางเคมี มีความก้าวไกลไปอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงมีการพัฒนาองค์ความรู้กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับองค์
ความรู้สูงสุด รวมไปถึงการเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วน และใช้เทคนิคการเรียนการสอน
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ที่จะท าให้บัณฑิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชา
เคมี ดังนั้นสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ขึ้น เพ่ือปรับเนื้อหารายวิชาให้ทันต่อยุคสมัยและความก้าวหน้าทั้งด้านองค์ความรู้
และงานวิจัยทางเคมีให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมถึงเพ่ือให้
เป็นไปตาม  
  1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
  3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่   
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
  4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
 
2. ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรเดิมและปีการศึกษาที่ก าหนดให้ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
 หลักสูตรเดิมเริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2562 ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีก าหนดการใช้
หลักสูตร และการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป   
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ตารางท่ี ช เปรียบเทียบหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 กับหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร รหัส :   25571611104063 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Chemistry 
 

คงเดิม  

ชื่อปริญญา
และ

สาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เคมีประยุกต์) 
ช่ือย่อ (ไทย) :  วท.ม.  (เคมีประยุกต์) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :   Master of Science  (Applied Chemistry) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) :   M.S. (Applied Chemistry) 

คงเดิม  

วิชาเอก - -  
จ านวน 

หน่วยกิตท่ี
เรียนตลอด
หลักสูตร 

แผน ก  แบบ ก 1 เรียนตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
     แบบ ก 2 เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
แผน ข  เรียนตลอดหลักสตูร ไม่นอ้ยกว่า 38 หน่วยกิต 

คงเดิม  

โครงสร้าง 
หลักสูตร 

1)  แผน ก 1 
วิทยานิพนธ ์   36 หน่วยกิต 
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 2)  แผน ก 2 
หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1.1 วิชาบังคับร่วม  11 หน่วยกิต 
2.1.2 วิชาบังคับกลุ่ม   3 หน่วยกิต 
2.1.3 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า             12 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์   12 หน่วยกิต 

คงเดิม  
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
3)  แผน ข 
หมวดวิชาเฉพาะ    
3.1 วิชาบังคับร่วม  11 หน่วยกิต 
3.2 วิชาบังคับกลุ่ม   3 หน่วยกิต 
3.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า             18 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  

รูปแบบของ
หลักสูตร 

5.2 ภาษาท่ีใช้ : ภาษาไทย/อังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา :  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถ
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเ้ป็นอย่างด ี

5.2 ภาษาท่ีใช้ : ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติทีส่ามารถใช้
ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี

 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหนง่ทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวบตัร

ประชาชน 

คณุวุฒิ/ 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก จ านวน 
ผลงาน 
ทาง

วิชาการ 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป ี

1. นางส าเริง นราแก้ว 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    3401500038254 

วท.ด. (เคมี)  
 
วท.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2554 
 
2543 

     8 

2. นางสาววิภานุช  ใบศล 
    อาจารย์ 
   3501500166361       

วท.ด. (เคมี)            
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2550 
2547 

5 

3. นายศิวัช  ต้ังประเสริฐ 
    อาจารย์ 
   3500100490948 

วท.ด. (เคมี)            
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
2550 
2547 

5 

 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คณุวุฒ/ิสาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก จ านวน 
ผลงาน 

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัย ป ี

1. นายวิลาศ  พุ่มพิมล 
    รองศาสตราจารย์ 
    3260100644204       

ปร.ด. (อินทรียเคมี)  
ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์) 
กศ.บ. (เคมี)                                     

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ บางแสน 

2545 
2532 
 
2527 

18 

2. นายอภิรักษ์  ชัยเสนา  
   รองศาสตราจารย์ 
   3501200592484 

วท.ด. (เคมี)         
วท.ม. (การสอนเคมี) 
ค.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยครเูชียงใหม่ 

2547 
2538 
2533 

3 

3. นายพันสรวง  
   อุดมพุทธิเมฆากุล 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3660300269489    

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) 
วท.ม.. (เคมศึีกษา)    
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี)    

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 
2541 
2537 

9 

ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งของ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรชุดเดิม
และปรับเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรชุดใหม่
เพื่อเตรียมการ
พัฒนาหลักสูตร 
ปร.ด. เคมีประยุกต์
ในปี 2566 



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                     130 

 

ประเด็นที่
ปรับปรุง 
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เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
ปรัชญา ความรู้ จรยิธรรม ปัญญา น าเคมปีระยุกตเ์พื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ

ประเทศชาติ   
 

มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางเคมีให้มีสมรรถนะทั้งทางวิชาการและการ
วิจัย เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  รวมทั้งการประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาต ิ

ตามค าแนะน า
ของคณะ 
กรรมการ
กลั่นกรองฯ 

วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.  มีความรู้เชิงลึกทางด้านเคมีชีวภาพและเคมีวัสด ุ
2.  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้ง   
    หน่วยงานของรัฐและเอกชนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3.  มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
    ปฏิบัติงาน 
4.  มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้และสร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ 
    ยอมรับ 
5.  มีทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน  
    การสื่อสาร สืบค้น ได้เป็นอย่างดี 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีความรู้เชิงลึกทางด้านเคมีชีวภาพและเคมีวัสดุ สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2) มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้  การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ 
3) มีทักษะทางด้านการสื่อสาร ภาษาและการถ่ายทอดความรู้ทางเคมี
ประยุกต์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4) มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

เพื่อกระชับขึ้น
แต่ได้ใจความ
ส าคัญครบถ้วน
ทั้ง 5 ด้านตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู ้

ระบบการ
จัด

การศึกษา 

      การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยมีนักศึกษา 2 ประเภท คือ 
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ภาคการศึกษา  1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดรู้อน ก าหนดระยะเวลา   และจ านวน
หน่วยกิต โดยมีสดัส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ โดยเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

คงเดิม  

การจัดการ
ศึกษาภาค
ฤดูร้อน 

ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับส าหรับนักศึกษา แต่เปิดให้นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลย
พินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับส าหรับนักศึกษา แต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนภาคฤดูร้อนได้ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 
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ปรับปรุง 
วัน-เวลาใน
การด าเนิน 
การเรียน 
การสอน 

นักศึกษาภาคปกติ 
ภาคการศึกษาที่ 1  
จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน–ตุลาคมในวัน และเวลาราชการ 
ภาคการศึกษาที่ 2  
จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคมในวัน และเวลา
ราชการ  
ภาคฤดูร้อน  
จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคมในวัน และเวลา
ราชการ 
 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษาที่ 1   
จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ในวัน และเวลานอกราชการ 
ภาคการศึกษาที่ 2  
จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
ในวัน และเวลานอกราชการ 
ภาคฤดูร้อน   
จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนเมษายน– พฤษภาคม 
ในวัน และเวลานอกราชการ 
 
 
 
 
 

นักศึกษาภาคปกต ิ
ภาคการศึกษาที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
   ในวัน และเวลาราชการ 
ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
   ในวัน และเวลาราชการ  
   
นักศึกษาภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษาที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
   ในวัน และเวลานอกราชการ 
ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
   ในวัน และเวลานอกราชการ 

 

ตามค าแนะน า
ของคณะ 
กรรมการ
กลั่นกรองฯ 
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ปรับปรุง 
คุณสมบัติ
ของผู้เข้า

ศึกษา 

2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเคมีหรือเทียบเท่าหรือ
สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องทางเคม ี  
2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบตัิอื่นครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.2.3 เป็นผู้มีคุณสมบตัิตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัล าปางเรื่อง การ
คัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ซึ่ง
จะประกาศให้ทราบในแตล่ะปีการศึกษา 
2.2.4 กรณีผู้มีคณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตามข้อ 2.2.1 2.2.2 และ 2.2.3 ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.2.5 วิธีการคัดเลือกผูเ้ข้าศึกษา มีการสอบวดัความรู้พื้นฐาน และ/หรือ มี
การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้อ 2.2.6 ส าหรับผูเ้รียนแผน ก1  
2.2.6 กรณีผู้เข้าเรียนแบบ ก1 ต้องมีประสบการณ์ในการท างานวจิัยทางเคมี
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี หรือมีผลงานตีพมิพ์ในวารสารทาง
วิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด หรือเกรดเฉลีย่ไมต่่ า
กว่า 2.75  

 

ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏล าปางว่า
ด้วยการศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2561 เป็น
ฉบับใหม่ และ
ความเหมาะสม
ของคุณสมบตัิผู้
เข้าศึกษาแบบ
ท าวิทยานิพนธ์
อย่างเดียว  
(แผน ก 1) 
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ปรับปรุง 
แผนการรับ
นักศึกษา

และผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ในระยะ 5 

ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาภาคปกติ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะจบ
การศึกษา 

- 10 10 10 10 

 
นักศึกษาภาคพิเศษ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะจบ
การศึกษา 

- 10 10 10 10 

       

นักศึกษาภาคปกติ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 20 20 20 20 20 
ช้ันปีท่ี 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 
คาดว่าจะจบ
การศึกษา 

- 20 20 20 20 

 
นักศึกษาภาคพิเศษ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 20 20 20 20 20 
ช้ันปีท่ี 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 
คาดว่าจะจบ
การศึกษา 

- 20 20 20 20 

       

เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและ
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและ
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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ปรับปรุง 
แผนการ
ศึกษา 

      นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนในช่วง 2 ปีการศึกษา 4 ภาค
การศึกษา ดังนี ้
แผน ก 1  

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026902 วิทยานิพนธ์ 9 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3 (2-2-5) 

รวม 9 
* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026902 วิทยานิพนธ์ 9 

รวม 9 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026902 วิทยานิพนธ์ 9 

รวม 10 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026902 วิทยานิพนธ์ 9 

รวม 10 
  

      นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนในช่วง 2 ปีการศึกษา 4 ภาค
การศึกษา ดังนี ้
แผน ก 1  

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026903 วิทยานิพนธ1์ 9 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3 (2-2-5) 

รวม 9 
* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026903 วิทยานิพนธ1์ 9 

รวม 9 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026903 วิทยานิพนธ1์ 9 

รวม 10 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026903 วิทยานิพนธ1์ 9 

รวม 10 
 

เพื่อให้หน่วยกจิ
ในแต่ละภาค
การศึกษา
เท่าๆกันและไม่
เป็นการเรียน
หนักในช่วงปี
การศึกษาแรก 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
แผน ก 2  

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025101 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025102 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025701 วิจัยทางเคมีท้องถิ่น 3 (2-2-7) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาบัณฑิตศกึษา* 3 (2-2-5) 

รวม 9 
* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

- บังคับกลุ่ม 3 
- วิชาเลือก 1 3 
- วิชาเลือก 2 3 

รวม 9 
 
 
 
 

หมายเหตุ ในกรณีที่ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นว่า  
นักศึกษา แผน ก 1 ยังขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการท าวิทยานิพนธ์ ให้แนะน า
นักศึกษา เข้าเรียนเพิ่มในรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยไม่นับหน่วยกิตหรือให้เข้าร่วมประชุม/
สัมมนาทางวิชาการ 
 
แผน ก 2  

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025101 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025102 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025701 วิจัยทางเคมีท้องถิ่น 3 (2-2-7) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาบัณฑิตศกึษา* 3 (2-2-5) 

รวม 9 
* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

- บังคับกลุ่ม 3 
- วิชาเลือก 1 3 
- วิชาเลือก 2 3 

รวม 9 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 1 (0-2-1) 

- วิชาเลือก 3 3 
- วิชาเลือก 4 3 

4026902 วิทยานิพนธ์ 4 
รวม 11 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026901 
4026902 

สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
วิทยานิพนธ์ 

1 (0-2-1) 
8 

รวม 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 1 (0-2-1) 

- วิชาเลือก 3 3 
- วิชาเลือก 4 3 

4026904 วิทยานิพนธ2์ 4 
รวม 11 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026902 
4026903 

สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
วิทยานิพนธ2์ 

1 (0-2-1) 
8 

รวม 9 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนในช่วง 2 ปีการศึกษา 5 

ภาคการศึกษา ดังนี ้
แผน ก 2  

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025101 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025102 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025701 วิจัยทางเคมีท้องถิ่น 3 (2-2-7) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาบัณฑิตศกึษา* 3 (2-2-5) 

รวม 9 
* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

- บังคับกลุ่ม 3 
- วิชาเลือก 1 3 
- วิชาเลือก 2 3 

รวม 9 
ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 1 (0-2-1) 

- วิชาเลือก 3 3 
รวม 4 

 

นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนในช่วง 2 ปีการศึกษา 4 
ภาคการศึกษา ดังนี ้
แผน ก 2  

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025101 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025102 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025701 วิจัยทางเคมีท้องถิ่น 3 (2-2-7) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาบัณฑิตศกึษา* 3 (2-2-5) 

รวม 9 
* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 

 

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

- บังคับกลุ่ม 3 (x-x-x) 
- วิชาเลือก 1 3 (x-x-x) 
- วิชาเลือก 2 3 (x-x-x) 

รวม 9 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 1 (0-2-1) 

- วิชาเลือก 4 3 
4026902 วิทยานิพนธ์ 4 

รวม 8 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026902 วิทยานิพนธ์ 8 

รวม 8 
 
 
 
 
แผน ข  

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025101 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025102 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025701 วิจัยทางเคมีท้องถิ่น 3 (2-2-7) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาบัณฑิตศกึษา* 3 (2-2-5) 

รวม 9 
* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 1 (0-2-1) 

- วิชาเลือก 3 
วิชาเลือก 4 

3 (x-x-x) 
3 (x-x-x) 

4026904 วิทยานิพนธ2์ 4 
รวม 11 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026901 
4026904 

สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
วิทยานิพนธ2์ 

1 (0-2-1) 
8 

รวม 9 
 
แผน ข  

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025101 เคมีชีวอินทรีย์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025102 เคมีอนินทรีย์-เชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
4025701 วิจัยทางเคมีท้องถิ่น 3 (2-2-7) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาบัณฑิตศกึษา* 3 (2-2-5) 

รวม 9 
* รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
- บังคับกลุ่ม 3 
- วิชาเลือก 1 3 
- วิชาเลือก 2 3 

รวม 9 
ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 1 (0-2-1) 

- วิชาเลือก 3 
วิชาเลือก 4 

3 
3 

รวม 7 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 1 (0-2-1) 

- วิชาเลือก 5 
วิชาเลือก 6 

3 
3 

รวม 7 
 
 
 

ปีที่  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

- บังคับกลุ่ม 3(x-x-x) 
- วิชาเลือก 1 3 (x-x-x) 
- วิชาเลือก 2 3 (x-x-x) 

รวม 9 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025901 สัมมนาเคมีประยุกต์ 1 1 (0-2-1) 

- วิชาเลือก 3 
วิชาเลือก 4 

3 (x-x-x) 
3 (x-x-x) 

รวม 7 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4025901 

 
4026905 

สัมมนาเคมีประยุกต์ 2 
วิชาเลือก 5 
วิชาเลือก 6 
การค้นคว้าอิสระ 

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

6 
รวม 13 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4026903 การค้นคว้าอิสระ 6 

รวม 6  

 
 
 
 

 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 
คณุวุฒิ/ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป ี

1. นายวิลาศ  พุ่มพิมล 
    รองศาสตราจารย์ 
   3260100644204    

ปร.ด. (อินทรียเคมี)  
ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์) 
กศ.บ. (เคมี)                                     

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

2545 
2532 

 
2527 

2. นายพันสรวง  
    อุดมพุทธิเมฆากุล    
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    3660300269489 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)  
วท.ม. (เคมีศึกษา)  
กศ.บ. 
(วิทยาศาสตร์-เคมี)    

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 
2541 
2537 

3. นางสาวพูนฉวี   สมบัติศิริ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  3510101140347 

วท.ม. (การสอน
เคมี)    
ค.บ.  (เคมี)               

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่   

2544 
 

2542 
4. นางส าเริง นราแก้ว 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    3401500038254     

วท.ด. (เคมี) 
 
วท.บ. (เคมี)       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- สุรนาร ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

2554 
 

2543 
5. นายอภิรักษ์  ชัยเสนา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   350100592484 

วท.ด. (เคมี)         
วท.ม. (การสอนเคมี) 
ค.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- สุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่   

2547 
2538 
2533 

6. นางเยาวเรศ  ชูศิริ 
    อาจารย์ 
    3401500038254 

วท.ด. (ชีวเคมี)         
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวเคมีและ
ชีวเคมีเทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
2541 
2536 

7. นางสาววิภานุช  ใบศล 
    อาจารย์ 
    3501500166361     
 
 

วท.ด. (เคมี)            
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2550 
2547 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 
คณุวุฒิ/ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป ี

1. นายวิลาศ พุ่มพิมล 
   รองศาสตราจารย์ 
   3-2601-00644-xx-x 

ปร.ด. (อินทรียเคมี) 
ค.ม.(การศึกษา
วิทยาศาสตร์) 
กศ.บ. (เคมี)      

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

2545 
2532 
 
2527 

2. นายอภิรักษ์ ชัยเสนา 
   รองศาสตราจารย์ 
   3-5010-05924-xx-x 

วท.ด. (เคมี)            
วท.ม. (การสอนเคมี)  
ค.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยครเูชียงใหม่ 

2547 
2538 
2533 

3. นายพันสรวง  
   อุดมพุทธิเมฆากุล 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-6603-00269-xx-x 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)            
วท.ม. (เคมีศึกษา)  
กศ.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 
2541 
2537 

4. นางสาวพูนฉวี สมบัติศิริ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    3-5101-01140-xx-x 

วท.ม. (เคมีศึกษา)    
ค.บ.  (เคมี)               

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

2544 
2542 

5. นางส าเริง นราแก้ว 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     3-4015-00038-xx-x      

วท.ด. (เคมี) 
 
วท.บ. (เคมี)       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

2554 
 
2543 

6. นางสาววีรนุช  คฤหานนท์    
    อาจารย์ 
    3-5599-00068-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

2555 
2550 
2548 

7. นายณรงค์ คชภักดี 
   อาจารย์ 
   3-9305-00586-xx-x 

ปร.ด. (เคม)ี 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต    

2563 
2550 
2545 

8. นางสาวธีราภรณ์   
   พรหมอนันต์ 
   อาจารย์ 
  3-5103-00108-xx-x 

วท.ด. (เคมี)            
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2561 
2550 
2547 

เพิ่มอาจารย์
ประจ าหลักสตูร
เพื่อให้สามารถ
เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
8. นางสาววีรนุช  คฤหานนท์    
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3559900068351 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันราชภัฏล าปาง   

2555 
2550 
2548 

9. นายศิวัช  ต้ังประเสริฐ 
    อาจารย์ 
   3500100490948 

วท.ด. (เคมี)            
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
2550 
2547  

9. นางสาววิภานุช  ใบศล 
    อาจารย์ 
    3-5015-00166-xx-x      

วท.ด. (เคมี)            
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2550 
2547 

10. นายศิวัช  ต้ังประเสริฐ 
    อาจารย์ 
   3-5001-00490-xx-x 

วท.ด. (เคมี)            
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
2550 
2547  

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 

4026902  วิทยานพินธ์                                           12 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

4026902  วิทยานิพนธ์ 1                                         36 หน่วยกิต 
                Thesis 1  
                 ค้นคว้า วิจัยขั้นสูง ส าหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อท่ีน่าสนใจทางเคมีประยุกต์ โดยเน้น
การวิจัยทางด้านเคมีชีวภาพหรือเคมีวัสด ุ
                Advanced research for creating new knowledge by 
scientific processes on interesting topics in applied chemistry with 
an emphasis on research in biological chemistry or materials 
chemistry. 

เพื่อความบูรณ์
ของเล่ม
หลักสตูร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 
2665 
 

เพ่ิม
รายวิชา 

 

 4026903  วิทยานิพนธ์ 2                                          12 หน่วยกิต 
              Thesis 2  
               ค้นคว้า วิจัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อท่ี
น่าสนใจทางเคมีประยุกต์ โดยเน้นการวิจัยทางด้านเคมีชีวภาพหรือเคมีวัสด ุ
               Research using scientific processes on interesting topics 
in applied chemistry with an emphasis on research in biological 
chemistry or material chemistry. 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

4026903  การค้นคว้าอิสระ                                      6 หน่วยกิต 
              Independent study 

4026904  การค้นคว้าอิสระ                                        6 หน่วยกิต 
                Independent study 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
เพ่ิม

รายวิชา 
 

 4025308  นวตักรรมเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                      3 ( 2-2-7)                          
              Innovation Natural Products Chemistry    
                 การประดิษฐ์ ปรับปรุงเคมผีลิตภณัฑ์ธรรมชาติใหม ่ รวมทั้งการ
ทดสอบให้เป็นท่ียอมรับกันอย่างแพร่หลาย โดยน าพืชที่มีศักยภาพต่อการ
รักษาโรคมาเป็นตัวแบบในการศึกษา 
                 Invention and improvement of new natural product 
chemistry; standardized testing and the use of some plants with 
therapeutic potential as a model in the study. 

 

เพิ่มวิชาเลือก 
ให้มีเนื้อหา
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

เพ่ิม
รายวิชา 

 

 4025309  โลกทัศน์ของเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                    3 (2-2-7)  
              Perspectives for Natural Products Chemistry 

มุมมองในการน าแนวคิดของสารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติของพืชสกุล
ต่างๆ  มาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคโดยผ่านเทคนิคการจ าลองทางเคมี
ค านวณ  เมแทบอโลมิกส์ และกระบวนการทางเคมเีพื่อค้นพบสารใหม่ 

Perspectives on applying the concept of natural 
products of various genus plants to be utilized in the treatment 
of diseases through computational chemical simulation 
techniques; metabolomics and chemical processes to discover 
new compounds. 

เพิ่มวิชาเลือก 
ให้มีเนื้อหา
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
เพ่ิม

รายวิชา 
 

 4026706  การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์                              3 (3-0-9) 
              Synthesis of Inorganic Materials 

วัสดุอนินทรีย์ วสัดุออกไซด์ วัสดุพรุน การเกดิเฟสของแข็งจาก
ของแข็ง การเกิดเฟส ของแข็งจากของเหลว การเกิดเฟสของแข็งจากเฟสของ
แก๊ส  

Inorganic materials; oxide materials; porous materials; 
formation of solids from solid phase; formation of solids from 
liquid phase and formation of solids from gas phase. 

เพิ่มวิชาเลือก 
ให้มีเนื้อหา
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

เพ่ิม
รายวิชา 

 

  4026707  เคมีสิ่งทอ                                                   3 (3-0-9) 
              Textile Chemistry 

 ประเภท สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของพอลิเมอร์สิ่งทอ 
สารท าความสะอาดสิ่ งทอ สารให้สี  สารช่วย สารตกแต่งส าเร็จ  หา
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและสเปกโทรสโกปิกส าหรับวัสดุพอลิ-เมอร์สิ่งทอ 

 Types, physical and chemical properties of textile 
polymers; textile cleaning agents; pigments or coloring agents; 
mordant; finishing agents; physical and spectroscopic 
characterization of textile polymers materials.    

 
 
 
 
 

 

เพิ่มวิชาเลือก 
ให้มีเนื้อหา
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=1
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=1
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
เพ่ิม

รายวิชา 
 

 4026708  วัสดุคาร์บอนและการประยุกต์                            3 (3-0-9) 
              Carbon Materials and Applications  

ประเภทของคาร์บอน คาร์บอนคล้ายเพชร ท่อนาโนคาร์บอน แก
รฟีน การสังเคราะห์ สมบัติและการประยุกต์ส าหรับตัวดูดซับและกักเก็บ
ไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง และตัวตรวจวัดทางเคมีของ
คาร์บอนคล้ายเพชร ท่อนาโนคาร์บอนและแกรฟีน หมู่ฟังก์ชันและการ
ดัดแปลงของคาร์บอนคล้ายเพชร ท่อนาโนคาร์บอนและแกรฟีน 

Types of carbon: diamond-like carbon, carbon 
nanotubes and graphene; synthesis properties and applications 
of hydrogen adsorbents and storages; fuel cells; photocatalyst 
and chemical sensors of diamond-like carbon, carbon nanotubes 
and graphene; functionalization and modification of diamond-like 
carbon, carbon nanotubes and grapheme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพิ่มวิชาเลือก 
ให้มีเนื้อหา
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบนั 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
เพ่ิม

รายวิชา 
 

 4025203  วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง                              3 (3-0-9) 
              Photocatalytic Materials 
               หลักการของการเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการเร่งปฏิกิริยา การ
ดูดซับและกลไกการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยา สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา 
หลักการการเสื่อมสภาพทางแสง หลักการ ออกซิเดชันและรีดักชันทางแสง 
ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง การ  หา
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและสเปกโทรสโกปิกส าหรับวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยา
ทางแสง 
                Principles of catalysis and catalytic processes; catalyst 
adsorption and reaction mechanisms; catalyst properties; 
photodegradation principles; photooxidation and photoreduction 
principles; photocatalyst; photocatalytic efficiency; physical and 
spectroscopic characterization for photocatalytic materials. 

เพิ่มวิชาเลือก 
ให้มีเนื้อหา
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

ปรับปรุง
รายวิชา 

 

4026702 นาโนเทคโนโลยี 3 (3-0-9) 
             Nanotechnology 
             แนวคิดและหลักการเกีย่วกับนาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์ 
สมบัติและเทคนิควิเคราะห์วสัดุนาโน รวมทั้งการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวันและเชิงอุตสาหกรรม 
 

4026702  นาโนเคมีและการประยุกต์ใช้                             3 (3-0-9) 
               Nanochemistry and Applications  
                 การสังเคราะห์ การวเิคราะห์ สมบตัิ และการประยุกต์ใช้วัสดุ 
นาโนในชีวิตประจ าวันและเชิงอุตสาหกรรม เช่น เซนเซอร์ ขั้วไฟฟ้า การเร่ง
ปฏิกิริยาด้วยแสง การกรองและการน าส่งยา 
                 Synthesis; characterization; properties and 
applications of nanomaterials in daily life and industrial 
applications such as sensors, electrodes, photocatalysis;  filtration 
and drug delivery. 

ปรับปรุงวิชา
เลือก ให้มี
เนื้อหาทันสมัย
และเป็นปจัจุบัน 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
ปรับปรุง
รายวิชา 

 

4026703 เคมีซีโอไลต์ 3 (3-0-9) 
             Zeolite Chemistry 
              การจ าแนก โครงสรา้ง สมบัติ การสังเคราะห์ การตรวจสอบและ
การน าซีโอไลต์ไปประยุกต์ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4026703  เคมีพ้ินผิวและรูพรุน                                      3 (3-0-9) 
              Surface and Porous Chemistry 
               โครงสร้างของของแข็ง ศักย์ของพลังงานพ้ืนผิว การคลายตัวและ
การจัดเรียงใหม่ของพื้นผิว สมบัตพิื้นผิวของผลึกโลหะและผลึกโลหะผสม แรง
ตึงผิว การจ าแนก โครงสร้าง สมบัติ การสังเคราะห์ การตรวจสอบและการน า
สารชนิดรูพรุน เช่น ซีโอไลต ์ แร่ดิน วัสดุคาร์บอน ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
                Solid structure; surface potential energy; ; relaxation 
and rearranging the surface; surface properties of metallic and 
alloy crystals; surface tension, classification, structure, property, 
synthesis, analysis and introduction porous materials such as 
zeolite, clay mineral and carbon materials for applications in 
daily life. 

ปรับปรุงวิชา
เลือก ให้มี
เนื้อหาทันสมัย
และเป็นปจัจุบัน 

ปรับปรุง
รายวิชา 

 

  4025701  วิจยัทางเคมท้ีองถิ่น                                         (2-2-7) 
               Research in local Chemistry 
               กระบวนการเรียนรู้ชุมชนควบคู่กับการปฏิบตัิการพัฒนาโดย
ชุมชนพื้นที่เป็นที่ตั้ง โดยน าปัญหาที่เกี่ยวข้องทางเคมีสู่วิธีวิทยาการวิจัย และ
การน าองค์ความรู้ทีไ่ดไ้ปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
               Community learning process coupled with community-
based development practices by bringing problems related to 
chemistry into research methods and applying the knowledge 
gained to solve problems that arise 
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ประเด็นที่
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมปี  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 ประเด็นและ
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
เพ่ิม

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 

 เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 
                          

ตามมติการ
ประชุม
กรรมการ
วิชาการครั้งที่ 
1/2563 วาระ 
5.5  ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2563 
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ภาคผนวก ซ 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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