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มีความรู้  ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาชีววิทยา โดยการบูรณาการความรู้ทาง
สาขาเคมีประยุกต์และชีววิทยาประยุกต์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ ทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม รวมถึงความ
ช านาญในการใชเ้คร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัพร้อม ดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความ
เป็นผูน้ า มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีวิจารณญาณในการแกปั้ญหา  รวมทั้ งมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง โดยจดัการศึกษา
ตาม แนวทางพฒันาการนิยม (Progressivism) ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เนน้กระบวนการเรียนรู้
เชิงรุก  (Active  Learning) และกระบวนการเรียน รู้จากการท างานสหสาขาวิชาชีพ  (Work-Based 
Interprofessional Learning) ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) สร้าง
เสริมการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Professional Development) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 บูรณาการความรู้ทางเคมีและชีววทิยาเพื่อแกไ้ขปัญหางานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรม

ทางเคมี-ชีววิทยา 
PLO 1.1 อธิบายความรู้ทางเคมีและชีววิทยาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
PLO 1.2 บูรณาการความรู้ทางเคมีและชีววทิยาเพื่อแกไ้ขปัญหางานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์หรือ 

    ทางดา้นอุตสาหกรรมทางเคมี-ชีววิทยา 
PLO 2 เลือกใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์รวมทั้งแปลผลขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 3 ประยกุตว์ิธีการวิเคราะห์เชิงตวัเลขเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทางเคมีและชีววิทยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 4 ประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาหรือสร้างนวตักรรม 
PLO 5 แสดงความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคมปฏิบติัตนตามกฎระเบียบวนิยัขององคก์รและสงัคมและ

ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



PLO 6 มีภาวะผูน้ าและผูต้าม เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้พื่อการท างานท่ี
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

PLO 7 ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 8 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดตามความกา้วหนา้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  120 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Health for All 
315-200  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ  5 หน่วยกติ 
895-001  พลเมืองท่ีดี   2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
950-102  ชีวิตท่ีดี   3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกติ 
 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั 
315-201  ชีวิตแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
 การรู้ดิจิทลั 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 
 
 



สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกติ 
 การคดิเชิงระบบ 
315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 
 การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 
315-100  ค านวณศิลป์   2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Essential English 
890-002  ภาษาองักฤษในชีวิตประจาวนั   2((2)-0-4) 
 Everyday English 
890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 English in the Digital World 
890-005  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ   2((2)-0-4) 
 English for Academic Success 
 (หมายเหตุ : นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชาตามกลุ่มคะแนน O-NET โดยท่ีนกัศึกษาท่ีได้
คะแนน O-NET ต ่ากวา่ 30 คะแนน ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-001 ก่อน) 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
 เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และการกีฬา จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปน้ี 
340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ   1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
895-020  ขิมไทย   1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing 
895-022  จงัหวะจะเพลง   1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 
 



895-023  กีตาร์   1((1)-0-2) 
 Guitar 
895-024  อูคูเลเล่   1((1)-0-2) 
 Ukulele 
895-025  ฮาร์โมนิกา   1((1)-0-2) 
 Harmonica 
895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน   1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection 
895-027  อรรถรสภาษาไทย   1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language 
895-028  การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
895-030 วา่ยน ้า  1((1)-0-2) 
 Swimming 
895-031  เทนนิส   1((1)-0-2) 
 Tennis 
895-032  บาสเกตบอล   1((1)-0-2) 
 Basketball 
895-033  กรีฑา   1((1)-0-2) 
 Track and Field 
895-034  ลีลาศ   1((1)-0-2) 
 Social Dance 
895-035  เปตอง   1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036  ค่ายพกัแรม   1((1)-0-2) 
 Camping 
895-037  แบดมินตนั   1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038  เทเบิลเทนนิส   1((1)-0-2) 
 Table Tennis 
895-039  การออกกาลงักายเพื่อสุขภาพ   1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 
 



061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย   1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance 
 วชิาเลือก 6 หน่วยกติ ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระท่ีก าหนดหรือจากรายวิชาเลือก
ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ทั้งน้ีตอ้งตรงตาม
ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิชาเลือก มีรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
นกัศึกษาเลือกเรียนภาษาและการส่ือสาร อยา่งนอ้ยจ านวน 2 หน่วยกิต ดงัรายวิชาต่อไปน้ี 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
890-010  การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Improving English Writing Skills 
890-011  อ่านไดใ้กลต้วั   2((2)-0-4) 
 Reading All Around 
890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน   2((2)-0-4) 
 Strategic Reading for Greater Comprehension 
890-013  อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ   2((2)-0-4) 
 Better Academic Texts Readers 
890-014  ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง   2((2)-0-4) 
 English Pronunciation through Songs 
890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตจริง   2((2)-0-4) 
 English Grammar for Real Life Communication 
890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 English Conversation 
890-021  ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 From Listening to Speaking English 
890-022  การน าเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Presentations and Public Speaking in English 
890-023  การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4) 
 Learning English through Cultures 
890-024  รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Creating English Short Films 
890-025  ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ   2((2)-0-4) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
 



890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Reading to Write in English 
890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ   2((2)-0-4) 
 English Communication for Business 
890-031  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 English in the Workplace 
890-032  ภาษาองักฤษสาหรับนกัท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 English for Travelers 
890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  2((2)-0-4) 
 English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน   2((2)-0-4) 
 Writing for Job Application 
890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน   2((2)-0-4) 
 English for Job Interview 
890-050  แปลสิกเูกิล   2((2)-0-4) 
 Google Translate Me 
890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4) 
 English Twenty-Four/Seven 
890-061  ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 English for Digital Literacy 
890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน   2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Employment 
890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ   2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Higher Studies 
891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Japanese 
891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in Daily Life 
891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in the Workplace 
891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Chinese 
 



891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in Daily Life 
891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in the Workplace 
891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Malay 
891-031  สนทนาภาษามลายใูนชีวิตประจาวนั   2((2)-0-4) 
 Malay Conversation in Daily Life 
891-032  สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 Malay Conversation for Tourism 
891-033  ภาษามลายกูลางส าหรับสัตวแพทย ์  2((2)-0-4) 
 Standard Malay for Veterinary Students 
891-034  ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสัตวแพทย ์  2((2)-0-4) 
 Malay Dialect for Veterinary Students 
891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Korean 
891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in Daily Life 
891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in the Workplace 
891-050  ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic German 
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระท่ีกาหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปท่ี
เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามท่ีหลกัสูตรกาหนด ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป
ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 0 - 4 หน่วยกิต ดงัรายวิชา
ต่อไปน้ี 
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  
315-103  ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา   2((2)-0-4)  
 Introduction to Intellectual Property  
348-103  การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี  2((2)-0-4)  
 Applied Nanotechnology  
340-103  วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวิต   2((2)-0-4)  
 Applied Science for Life  



340-151  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Science and Technology in Daily Life  
315-203  กญุแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
 Key to Nature  
336-214  กินดี ชีวิตดี   2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy  
336-215  ชีวิตปลอดภยัจากสารพิษ   2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances  
336-216  ยาและสุขภาพ   2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  
895-040  จิตวิทยาความรัก   2((2)-0-4)  
 Psychology of Love  
895-041  ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042  ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21   2((2)-0-4)  
 Art of Communication in Thai Language in the 21st Century  
895-043  การใชภ้าษาไทย   2((2)-0-4)  
 Thai Usage  
895-044  ภาษาไทยร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language  
895-045  ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills  
895-046  ความคิดและการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication  
895-047  ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies 
895-048  การวาดเสน้และระบายสี   2((2)-0-4) 
 Drawing and Painting 
895-049  ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4) 
 Art for Happiness 
895-050  ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4) 
 Arts in Multicultural Society 



895-051  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4) 
 Contemporary Arts and Culture 
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั   2((2)-0-4) 
 Learning through Backpacking Trips 
895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4) 
 World Heritage Journey 
895-056  สงขลาศึกษา   2((2)-0-4) 
 Songkhla Studies 
895-057  ดนตรีไทย   2((2)-0-4) 
 Thai Classical Music 
895-058  สังคีตศิลป์ไทย   2((2)-0-4) 
 Thai Music Art 
895-059  ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4) 
 Western Music 
895-060  การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4) 
 Physical Education and Recreation 
895-061  ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4) 
 Fit and Firm 
895-062  ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื   2((2)-0-4) 
 Active Lifestyle 
895-063  อว้นไดก้ผ็อมได ้  2((2)-0-4) 
 Fat to Fit 
895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต   2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 
เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 
874-192  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Law relating to Occupations and Everyday Life 
874-193  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม  2((2)-0-4) 
 General Principles of Law and Judicial Process 
874-194  ภาษีอากรกบัชีวิต   2((2)-0-4) 
 Taxation and Life 
874-195  สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 



เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์  
001-131  สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4)  
 Healthy Body and Mind 
เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย  
190-404  ธรรมชาติบาบดั   2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา  
001-101  อาเซียนศึกษา   2((2)-0-4)  
 ASEAN Studies 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  84 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  20 หน่วยกติ 
322-101  แคลคูลสั 1  3((3)-0-6)  
 Calculus I 
322-106  คณิตศาสตร์และสถิติ  3((3)-0-6)  
 Mathematics and Statistics 
324-101  เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6) 
 General Chemistry I 
324-103  เคมีอินทรียแ์ละเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน  2((2)-0-4) 
 Basic Organic and Physical Chemistry 
325-101  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
330-101  หลกัชีววิทยา 1  3((3)-0-6) 
 Principles of Biology I 
331-101  ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1  1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6)  
 Fundamental Physics  
333-101  ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0)  
 Fundamental Physics Laboratory 
2.2 กลุ่มวชิาบังคบั   
แผนที ่1  แผนการศึกษาปกติ   47  หน่วยกติ  
แผนที ่2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา   50  หน่วยกติ 
 โมดูล 



340-335* ชุดวิชาเคมี-ชีววิทยาอุตสาหกรรม   9((7)-6-14) 
 Module : Industrial Chemistry-Biology 
340-342* ชุดวิชานิติวิทยาศาสตร์เพื่อความยติุธรรม   9((7)-6-14) 
 Module : Forensic Science in Criminal Justice 
 *เลือกเรียน 1 ชุดวิชา 
 รายวชิา 
324-241  เคมีวิเคราะห์   3((3)-0-6) 
 Analytical Chemistry 
324-345  การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใชเ้คร่ืองมือ   3((3)-0-6) 
 Instrumental Analysis 
325-241  ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์   1(0-3-0) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
325-345  ปฏิบติัการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใชเ้คร่ืองมือ   1(0-3-0) 
 Instrumental Analysis Laboratory 
326-202  จุลชีววิทยาทัว่ไป   3((3)-0-6) 
 General Microbiology 
327-202  ปฏิบติัการจุลชีววิทยาทัว่ไป   1(0-3-0) 
 General Microbiology Laboratory 
328-204  หลกัการทางชีวเคมีสาหรับนกัศึกษาวิทยาศาสตร์   4((3)-3-6) 
 Principles of Biochemistry for Science Students 
330-360 เทคนิคพนัธุศาสตร์โมเลกุลในงานนิติวิทยาศาสตร์   4((3)-3-6) 
 Molecular Genetics Techniques in Forensic Science 
340-231  เคมีและชีวประสิทธิผลของอาหาร   3((3)-0-6)  
 Food Chemistry and Bioavailability 
340-331  ชีวเคมีไฟฟ้า   4((3)-3-6) 
 Bioelectrochemistry 
340-391  ทกัษะวิจยัทางเคมี-ชีววิทยาประยกุต ์  3((1)-4-4) 
 Research Skills in Applied Chemistry-Biology 
340-481  การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์   1(0-2-1) 
 Seminar in Science 
341-231  เทคนิคทางหอ้งปฏิบติัการเคมี-ชีววิทยา   2(0-6-0) 
 Chemistry-Biology Laboratory Techniques 
 



341-331  ชุมชนศึกษา   1(0-3-0) 
 Community Studies 
341-332  เคมี-ชีววิทยาเพื่อการแกปั้ญหาชุมชน   1(0-3-0) 
 Chemistry-Biology for Community Problem Solving 
341-471* สหกิจศึกษา   6(0-40-0) 
 Cooperative Education 
341-491** โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1   3(0-9-0) 
 Project in Science I 
 * เฉพาะแผนการศึกษาสหกิจศึกษา แผนการศึกษาปกติไม่ตอ้งเรียนรายวิชาน้ี 
 ** เฉพาะแผนการศึกษาปกติ แผนการศึกษาสหกิจศึกษาไม่ตอ้งเรียนรายวิชาน้ี 
2.3 กลุ่มวชิาเลือก 
แผนที ่1 แผนการศึกษาปกติ   17  หน่วยกติ 
แผนที ่2 แผนการศึกษาสหกจิศึกษา   14  หน่วยกติ 
 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยหลกัสูตรฯ รหสั 340 และ 341 หากตอ้งการเลือก
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยหลกัสูตรอ่ืนของคณะวิทยาศาสตร์หรือโดยคณะอ่ืนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาดงักล่าวและรายวชิาเหล่านั้นจะตอ้งเป็นรายวชิาท่ีมีการจดัการศึกษา
เชิงบูรณาการการเรียนรู้กบัการทางาน (WIL) 
340-211  วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ   2((2)-0-4) 
 Metal Plating Industrial Science 
340-241  การพิสูจน์หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์   2(2-0-4) 
 Introduction to Crime Detection 
340-242  นิติวิทยาศาสตร์เบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Introduction to Forensic Science 
340-311  เคมีอาหารสตัวน์ ้ า  3((3)-0-6) 
 Aquafeed Chemistry 
340-312  เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีส าหรับส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 Electrochemical Sensors for Environment 
340-321  ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล   3((2)-3-4) 
 Palaeodiversity of Plants 
340-322  บรรพเรณูวิทยา   3((2)-3-4) 
 Palaeopalynology 
 



340-323  เรณูวิทยาประยกุต ์  3((2)-3-4) 
 Applied Palaeopalynology 
340-332  วิทยาเอนไซมย์อ่ยอาหารในสตัวน์ ้ า   3((3)-0-6) 
 Digestive Enzymology in Aquatic Animals 
340-333 สารพฤกษเคมีเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Introduction to Phytochemicals 
340-334  การรู้เท่าทนัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและผลิตภณัฑเ์สริมความงาม  2((2)-0-4) 
 Dietary Supplements and Beauty Products Literacy 
340-341  นิติเคมีไฟฟ้าเบ้ืองตน้   3((3)-0-6) 
 Introduction to Forensic Electrochemistry 
340-381  การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์   2((1)-2-3) 
 Preparation for Seminar in Science 
340-441  การวิเคราะห์ยาเสพติดเบ้ืองตน้   3((2)-3-4) 
 Introduction to Drug Analysis 
340-442  นิติเคมีเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Introduction to Forensic Chemistry 
340-443  หวัขอ้พิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 1   2((2)-0-4) 
 Special Topics in Forensic Science I 
340-444  หวัขอ้พิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 2   2((2)-0-4) 
 Special Topics in Forensic Science II 
340-451  หวัขอ้พิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยกุต ์1   2((2)-0-4) 
 Special Topics in Applied Chemistry-Biology I 
340-452  หวัขอ้พิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยกุต ์2   2((2)-0-4) 
 Special Topics in Applied Chemistry-Biology II 
340-453  ระบบประกนัคุณภาพสากล   3(3-0-6) 
 International Quality Assurance System 
341-211  ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ   1(0-3-0) 
 Matal Plating Industrial Science Laboratory 
341-442  ปฏิบติัการนิติเคมีเบ้ืองตน้   1(0-3-0) 
 Introduction to Forensic Chemistry Laboratory 
341-371  การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์   1(0-6-0) 
 Science Job Training 
 



341-492  โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2   3(0-9-0) 
 Project in Science II 
 เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเคมี-ชีววิทยาประยกุต ์อาจก าหนดรายวิชาอ่ืน ๆ 
ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ามีประโยชน์ต่อหลกัสูตรเคมี-ชีววิทยาประยกุต ์ใหเ้ป็น
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะดา้นเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม โดยรายวิชาเหล่านั้นจะตอ้งเป็นรายวิชาท่ีมี
การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กบัการทางาน (WIL) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลยั 
อ่ืน ๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศและเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับรายวิชานั้ น ๆ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
322-101  แคลคูลสั 1  3((3)-0-6)  
324-101  เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6)  
325-101  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0)  
330-101  หลกัชีววิทยา 1  3((3)-0-6) 
331-101  ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1  1(0-3-0) 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน   3((3)-0-6) 
333-101  ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0) 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
950-102  ชีวิตท่ีดี        3((3)-0-6) 
 รวม  19(16-8-33) 
หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียน รายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
315-100  ค านวณศิลป์  2((2)-0-4) 
322-106  คณิตศาสตร์และสถิติ  3((3)-0-6) 
324-103  เคมีอินทรียแ์ละเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน  2((2)-0-4)  
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4)  
890-xxx  รายวิชาเลือกกลุ่มภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4)  
895-001  พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4)  
xxx-xxx  วิชากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และการกีฬา  1((1)-0-2)  
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี  3(x-y-z)  
 รวม  17(x-y-z) 
หมายเหตุ นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากว่าเกณฑท่ี์กาหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยคณะหรือ
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 



ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
324-241  เคมีวิเคราะห์  3((3)-0-6) 
325-241  ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์  1(0-3-0) 
326-202  จุลชีววิทยาทัว่ไป  3((3)-0-6) 
327-202  ปฏิบติัการจุลชีววิทยาทัว่ไป  1(0-3-0) 
890-xxx  รายวิชากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
xxx-xxx  วิชากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และการกีฬา  1((1)-0-2) 
xxx-xxx  รายวิชาเลือกอิสระกลุ่มรายวชิาศึกษาทัว่ไป  4((x)-y-z) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
 รวม  18(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
315-200  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
315-201  ชีวิตแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
315-202  ความคิดกบัการใชเ้หตุผล  2((2)-0-4) 
328-204  หลกัการทางชีวเคมีสาหรับนกัศึกษาวิทยาศาสตร์  4((3)-3-6) 
340-231  เคมีและชีวประสิทธิผลของอาหาร  3((3)-0-6) 
341-231  เทคนิคทางหอ้งปฏิบติัการเคมี-ชีววิทยา  2(0-6-0) 
890-xxx  รายวิชากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
 รวม  18(15-9-30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
.....-...... .......................................................... ......(.......) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
324-345  การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใชเ้คร่ืองมือ  3((3)-0-6) 
325-345  ปฏิบติัการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใชเ้คร่ืองมือ  1(0-3-0) 
330-360  เทคนิคพนัธุศาสตร์โมเลกุลในงานนิติวิทยาศาสตร์  4((3)-3-6) 
340-331  ชีวเคมีไฟฟ้า  4((3)-3-6) 
341-331  ชุมชนศึกษา  1(0-3-0) 
xxx-xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ  4(x-y-z) 
 รวม  18(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
341-332  เคมี-ชีววิทยาเพื่อการแกปั้ญหาชุมชน  1(0-3-0) 
340-391  ทกัษะวิจยัทางเคมี-ชีววิทยาประยกุต ์ 3((1)-4-4) 
340-335* ชุดวิชาเคมี-ชีววิทยาอุตสาหกรรม  9((7)-6-14) 
340-342* ชุดวิชานิติวิทยาศาสตร์เพื่อความยติุธรรม  9((7)-6-14) 
xxx-xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ  5(x-y-z) 
 รวม  18(x-y-z) 
 * เลือกเรียน 1 ชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 
แผนที ่1 แผนการศึกษาปกต ิ

ภาคการศึกษาที่ 1 
340-481  การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์  1(0-2-1) 
341-491  โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1  3(0-9-0) 
xxx-xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ  3(x-y-z) 
 รวม  7(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx-xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ  6(x-y-z) 
 รวม  6(x-y-z) 
 
 

ปีที่ 4 
แผนที ่2 แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 
341-471  สหกิจศึกษา  6(0-40-0) 
 รวม  6(0-40-0) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
340-481  การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์  1(0-2-1) 
xxx-xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ  6(x-y-z) 
 รวม  7(x-y-z) 
 
 
 



                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล    

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO 1: บูรณาการความรู้ทางเคมีและ
ชีววิทยาเพ่ือแกไ้ขปัญหางานทางดา้น
นิติวิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรมทาง
เคมี-ชีววิทยา 
PLO 1.1 อธิบายความรู้ทางเคมีและ
ชีววิทยาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ 
PLO 1.2 บูรณาการความรู้ทางเคมีและ
ชีววิทยาเพ่ือแกไ้ขปัญหางานทางดา้น
นิติวิทยาศาสตร์หรือทางดา้น 
อุตสาหกรรมทางเคมี-ชีววิทยา 

1. การบรรยายและปฏิบติัการในชั้น
เรียน และการถาม-ตอบ
2. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้
ของผูเ้รียนแบบ active
learning และการจดัการสอนแบบ WIL
3. จดัใหมี้รายวิชาปฏิบติัการสาขาเคมี
และสาขาชีววิทยา
4. จดัใหมี้รายวิชาฝึกปฏิบติัในสถาน
ประกอบการ เช่น การฝึกงานและสห
กิจศึกษา
5. จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จ าลอง/จดับรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความ
เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง
6. การมอบหมายหวัขอ้เร่ืองคน้ควา้ ท า
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน

1. การสอบยอ่ย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
3. การจดัท ารายงาน
4. การคน้ควา้หาความรู้และการ
น าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน
5. การจดัท าและการน าเสนอโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์
6. การรายงานผลจากวิชาฝึกงานและ
วิชาสหกิจศึกษา

PLO 2: เลือกใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์รวมทั้งแปลผลขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง 

1. การบรรยายและปฏิบติัการในชั้น
เรียน
2. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้
ของผูเ้รียนแบบ active learning โดย
มอบหมายใหค้น้ควา้ อภิปราย และการ
น าเสนองาน
3. จดัใหมี้รายวิชาท่ีฝึกการใชอุ้ปกรณ์
และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่
รายวิชาปฏิบติัการ รายวิชาโครงงาน
รายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาฝึกงาน

1. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
2. การสอบปฏิบติั
3. ประเมินผลจากการน าเสนองาน/
การตอบค าถาม/การแสดงความคิดเห็น

PLO 3: ประยกุตว์ิธีการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลขเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลทางเคมีและ
ชีววิทยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้
ของผูเ้รียนแบบ active learning โดย
มอบหมายงานใหค้น้ควา้ ท ารายงาน
และน าเสนองาน ในรายวิชาสมัมนา
และโครงงานทางวิทยาศาสตร์

1. ประเมินจากการถาม-ตอบในชั้น
เรียน
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
3. ประเมินจากการท างานท่ีไดรั้บ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

2. การเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาทาง
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จดัใหน้กัศึกษาน าเสนองานท่ีตอ้งใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั 

มอบหมาย การท ารายงานและการ
น าเสนอรายงาน 
4. ประเมินผลโดยการน าเสนอผลงาน
แบบปากเปล่า 

PLO 4: ประยกุตใ์ชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือแกปั้ญหาหรือสร้าง
นวตักรรม 
 
 

1. การบรรยายในชั้นเรียน การถาม-
ตอบ 
2. มอบหมายงานใหค้น้ควา้ ท ารายงาน
และน าเสนอผลงาน 
3. จดัใหมี้การทศันศึกษาหน่วยงาน 
4. จดัใหมี้ความรู้และทกัษะจากการท า
ปฏิบติัการ 
5. จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
6. จดัใหมี้รายวิชาโครงงานและการ
ฝึกงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางเคมี
และชีววิทยา 
7. จดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ 

1. การทดสอบยอ่ย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน 
3. การท ารายงานและการน าเสนอ
ผลงาน 
4. ประเมินผลจากการฝึกงาน 
5. สอบทกัษะทางปฏิบติัการ 
6. แบบประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ 

PLO 5: แสดงความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม ปฏิบติัตนตาม
กฎระเบียบวินยัขององคก์รและสงัคม 
และด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์รเพ่ือ
เป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบ
วินยั มีความซ่ือสตัยสุ์จริต และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. เนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลยั 
3. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
4. จดัการเรียนการสอนท่ีมีการก าหนด
กิจกรรมใหมี้การท างานเป็นกลุ่ม และ
การท างานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 
5. จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท า
ความดี ท าประโยชนแ์ก่ส่วนรวม
เสียสละ เป็นตน้ 
6. การแสดงออกอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดี

1. ประเมินจากการส่งงาน/การติดตาม
ความกา้วหนา้ของงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
2. ประเมินผลจากการน าเสนองาน การ
แสดงความคิดเห็นและการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
3. ประเมินจากพฤติกรรมในหอ้งสอบ/
การกระท าทุจริตในการสอบ 
4. สงัเกตพฤติกรรมและประเมิน
ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและประเมินจาก
ผูส้อน 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

ของผูส้อน 
PLO 6: มีภาวะผูน้ าและผูต้าม เคารพ
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้พ่ือการท างานท่ี
ประสบ 
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
การท างานกลุ่มและงานท่ีตอ้งมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
2. สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การ
มีมนุษยสมัพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรม
ขององคก์ร ในรายวิชาต่าง ๆ 

1. สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
4. ความสม ่าเสมอการเขา้ร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 
5. ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 

PLO 7: ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ
เพ่ือการส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

1. ใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ 
2. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึก
ทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียน ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
3. จดัการเรียนการสอนทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบติัท่ีเนน้ใหน้กัศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองเพ่ือใชใ้น
การท ารายงานและการน าเสนอ 
4. จดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสาร 

1. ประเมินจากการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนองาน 
2. ประเมินผลโดยการน าเสนอแบบ
ปากเปล่าและ/หรือการใชภ้าษาใน
เอกสารรายงาน 
3. ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
4. ประเมินผลจากการเขา้ร่วมท า
กิจกรรมและการสงัเกตพฤติกรรม
ระหวา่งการท ากิจกรรม 

PLO 8: ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตามความกา้วหนา้ในศาสตร์
ต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

1. จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึก
ทกัษะการคิดทั้งในระดบับุคคลและ
กลุ่ม เช่น สะทอ้นคิด อภิปรายกลุ่ม การ
ทดลองในหอ้งปฏิบติัการ ฯลฯ 
2. จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาส
ปฏิบติังานจริง 
3. มอบหมายใหค้น้ควา้อภิปรายขอ้มูล
ทางวิชาการ 
4. วิเคราะห์ประเดน็หรือปัญหาท่ี
ซบัซอ้น จนน าไปสู่ขอ้สรุปพร้อมทั้ง
ขอ้เสนอแนะ 
5. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาตั้งประเดน็
ปัญหาเพ่ือการอภิปรายและหาค าตอบ
ร่วมกนั 

1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบติัของนกัศึกษา 
2. ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
หนา้ชั้นเรียน และการเขียนรายงาน 
3. ประเมินจากการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือการสมัภาษณ์ 
4. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 
ไดแ้ก่ การตั้งค าถาม การอภิปราย การ
ประยกุตค์วามรู้เพ่ือแกไ้ขปัญหา และ
การสรุป เป็นตน้ 

 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวชิำเคมี-ชีววทิยำประยุกต์ 

340-103  วทิยำศำสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวติ 2((2)-0-4) 
(Applied Science for Life) 
การประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ รู้ทนัสารเคมีผลิตภณัฑใ์นชีวิตประจ าวนั จาก

ฟอสซิลสู่เช้ือเพลิง รักษโ์ลก รักชีวิตรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ นิวเคลียร์พลงังานในอนาคต 
Application of science in daily life; understanding of chemicals in daily life products, from 

fossils to fuels, save world save life and save environment and nuclear; the future energy 
340-151  วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 

(Science and Technology in Daily Life) 
การประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจาวนั ไดแ้ก่ ยอ่โลกไวใ้นมือดว้ยการ

ส่ือสารและโทรคมนาคม รู้ทนัสภาพอากาศดว้ยอุตุนิยมวทิยา ไปทุกพื้นท่ีดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และจากตน้ยางสู่ผลิตภณัฑย์าง 

Application of science and technology in daily life: bring the world into hand with 
communication and telecommunication, weather forecast with meteorology, go everywhere with 
geographic information system and from rubber tree to rubber products 
340-162  สุนทรียศำสตร์กำรถ่ำยภำพ 1((1)-0-2) 

The Aesthetic in Photography 
แสง สี และเงา; การจดัองคป์ระกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม; 

สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย;์ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพือ่ศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพ
เพื่อการส่ือสาร 

Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography; 
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography 
for communication 
340-211  วทิยำศำสตร์อุตสำหกรรมกำรชุบโลหะ 2((2)-0-4) 

Metal Plating Industrial Science 
รำยวชิำบังคบัก่อน : 324-102 
Prerequisite : 324-102 
หลกัการเบ้ืองตน้ของการชุบผวิโลหะ วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือการชุบ การเตรียมผวิงานก่อนชุบ 

การชุบทอง ทองค าขาว เงิน ทองแดง โครเมียม สงักะสี นิเกิล การชุบพลาสติก การชุบแผน่วงจรอิเลก็โทรนิค 



การชุบดอกไม ้ใบไมแ้ละแมลงต่าง ๆ สารเคมีในการชุบ การวิเคราะห์และทดสอบน ้ายาชุบ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมไทย การป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงานชุบโลหะ การบ าบดัน ้าท้ิงจากโรงงานชุบ และ
การประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพและชีวิตประจ าวนั 
 Principles of metal plating; material and instrumentation; substrate preparation; metal plating 
(gold, platinum, silver, copper, chromium, zinc, and nickel); plastic plating; circuit board plating; flowers 
leaves and insects plating; chemicals for plating; analysis of solutions; Thai Industrial Standards; metal 
plating industry accident prevention; waste treatment and applications in professional practice and daily 
living 
340-231  เคมีและชีวประสิทธิผลของอำหำร  3((3)-0-6) 
 Food Chemistry and Bioavailability 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 324-101 และ 330-101 
 Prerequisite : 324-101 and 330-101 
 องคป์ระกอบทางเคมีของอาหาร ปฎิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาท และการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ทางเคมีของอาหาร สารเติมแต่ง สารพิษและสารตา้นโภชนาการ ชีวพลงังานศาสตร์และโภชนาการ สณัฐาน
วิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของระบบยอ่ยอาหาร การกิน การยอ่ย การดูดซึม จุลชีววิทยาเบ้ืองตน้ของอาหาร 
และอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต ้
 Food chemical composition; related chemical reaction, role and analysis of chemical 
composition; additives; toxins and anti-nutritional factors; bioenergetics and nutrition; morphology and 
anatomy of digestive system; food intake; digestion; absorption; fundamental food microbiology; and 
southern food industries 
340-241  กำรพสูิจน์หลกัฐำนทำงวทิยำศำสตร์  2(2-0-4) 
 Introduction to Crime Detection 
 พิสูจน์หลกัฐานทางอาชญวิทยา โดยใชเ้ทคนิคทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมหลกัฐานวเิคราะห์ การ
ตีความทฤษฎีเก่ียวกบัอาชญากรรมและพฤติกรรมทางอาญาเบ้ืองตน้ รวมทั้งการศึกษา ณ สถานท่ีท่ีศูนย์
พิสูจน์หลกัฐานต ารวจ 
 Crime detection using scientific techniques; gathering and analyzing evidence; interpreting 
fundamental criminal theories and criminal behavior; a field trip to the Police Forensic Science Center 
340-242  นิติวทิยำศำสตร์เบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
 Introduction to Forensic Science 
 ลายพิมพน้ิ์วมือ การวิเคราะห์รูปแบบและทิศทางของหยดเลือด พยานหลกัฐานทางธรณีวตัถุ การ
ตรวจวเิคราะห์สารเสพติด สารควบคุม สารพิษ แอลกอฮอล ์หมึก วตัถุระเบิดและเขม่าดินปืน การ
เปล่ียนแปลงและการเส่ือมสภาพของร่างกายหลงัการเสียชีวิต การตรวจสารพนัธุกรรม และการประยกุตใ์ช้
พืชและสัตวใ์นการสืบสวนสอบสวน 



 Fingerprints; blood pattern analysis; geological evidence; analysis of drugs, controlled and toxic 
substances, alcohol, inks, explosives and gunshot residues; changes and decomposition after death; 
forensic DNA analysis; roles of plants and animals in forensic investigations 
340-311  เคมีอำหำรสัตว์น ำ้  3((3)-0-6) 
 Aquafeed Chemistry 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 324-101 
 Prerequisite : 324-101 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารสตัวน์ ้ า น ้ า โปรตีน ไนโตรเจนฟรีเอก็ซ์แทรก ลิพิด เสน้ใย แร่ธาตุ 
วิตามิน สารเติมแต่ง สารพิษและสารตา้นโภชนาการ การดดัแปรวตัถุดิบอาหารสตัว ์และการตรวจสอบ 
เอนไซมย์อ่ยอาหาร 
 Introduction to aquafeed; water; protein; nitrogen free extract; lipid; fiber; mineral; vitamin; 
additives; toxin and anti-nutritional compounds; feedstuff modification and evaluation; digestive enzymes 
340-312  เซนเซอร์ไฟฟ้ำเคมีส ำหรับส่ิงแวดล้อม  3((3)-0-6) 
 Electrochemical Sensors for Environment 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
 หลกัการวดัและการประยกุตเ์ซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมี เช่น โพเทนชิโอเมตรี โวลแทมเมตรี แอมพอ
โรเมตรี และคอนดกัติเมตรีในทางส่ิงแวดลอ้ม 
 Principles and applications of electrochemical sensor to enviromental; potentiometry, 
voltammetry, amperometry, and conductivity 
340-321  ควำมหลำกหลำยของพืชในบรรพกำล  3((2)-3-4) 
 Palaeodiversity of Plants 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 330-102 
 Prerequisite : 330-102 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักายวิภาคศาสตร์และสณัฐานวิทยาของซากดึกด าบรรพพ์ืช จากมหายคุพาลี
โอโซอิค, มีโซโซอิค และ ซีโนโซอิค 
 Introduction to anatomy and morphology of fossil plants belonging to Paleozoic, Mesozoic, and 
Cenozoic eras 
340-322  บรรพเรณูวทิยำ  3((2)-3-4) 
 Palaeopalynology 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 330-102 
 Prerequisite : 330-102 



 สัณฐานวิทยาของสปอร์และเรณู จ านวน การกระจาย และ การคงสภาพของเรณู การตีความ
หลกัฐานทางเรณูวิทยา เรณูวิทยาของยคุแคมเบรียนถึงยคุไซลูเรียน เรณูวิทยา ของยคุดีโวเนียน เรณูวิทยาของ
ยคุคาร์บอนิเฟอร์รัส/เพอร์เมียน หลกัฐานทางเรณูวิทยาใน ช่วงรอยต่อระหวา่งยคุเพอร์เมียนและไทรแอสซิก 
เรณูวิทยาในระหวา่งยคุไทรแอสซิกและยคุจูแรสซิก เรณูวิทยาในระหวา่งยคุจูแรสซิกและครีเทเชียส เรณู
วิทยาของยคุพาลีโอจีน เรณูวิทยาของยคุนีโอจีน และเรณูวิทยาของสมยัโฮโลซีน 
 Spores and pollen morphology; pollen production, dispersal, and preservation; interpretation of 
palynofloras; Cambrian to Silurian palynology; Devonian palynology; Carboniferous/Permian palynology; 
Permo-Triassic palynofloras; Triassic-Jurassic palynology; Jurassic-Cretaceous palynology; Paleogene 
palynology; Neogene palynology; and Holocene palynology 
340-323  เรณูวทิยำประยุกต์  3((2)-3-4) 
 Applied Palaeopalynology 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 330-102 
 Prerequisite : 330-102 
 การพฒันาและสณัฐานวิทยาของสปอร์และเรณู การประยกุตใ์ชเ้รณูวิทยาเพื่อศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา นิติวิทยาศาสตร์ การแพทยแ์ละการตรวจสอบคุณภาพน ้าผึ้งและการส ารวจแหล่งน ้ามนัดิบ 
 Spore and pollen development and morphology; the applications of palynomorphs for in 
paleontology; forensic science; medical science; quality of honey and petroleum exploration 
340-331  ชีวเคมีไฟฟ้ำ  4((3)-3-6) 
 Bioelectrochemistry 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
 หลกัการเบ้ืองตน้ การทดลอง และการประยกุตชี์วเคมีไฟฟ้า ไบโอเซนเซอร์ แอมพอโรเมตรี
ไบโอเซนเซอร์ แอฟฟินิต้ีไบโอเซนเซอร์ เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าส าหรับดีเอน็เอ เซลลเ์ช้ือเพลิง การ
สังเคราะห์ดว้ยเคมีไฟฟ้า การสังเคราะห์ดว้ยชีวเคมีไฟฟ้า 
 Principles; experimental; applications of bioelectrochemical; biosensors; amperometric 
biosensors; affinity biosensors; electrochemistry of DNA; fuel cell; electrosynthesis; bioelectrosynthesis 
340-332  วทิยำเอนไซม์ย่อยอำหำรในสัตว์น ำ้  3((3)-0-6) 
 Digestive Enzymology in Aquatic Animals 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 324-101 และ 330-101 
 Prerequisite : 324-101 and 330-101 
 ชีววิทยาการกินอาหาร ระบบยอ่ยอาหาร เอนไซมย์อ่ยอาหาร การประเมินประสิทธิภาพการยอ่ย 
การประยกุตใ์ชเ้อนไซมย์อ่ยอาหารส าหรับการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 



 Feeding biology; digestive system; digestive enzymes; digestibility evaluation; application of 
digestive enzymes for aquaculture 
340-333  สำรพฤกษเคมีเบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
 Introduction to Phytochemicals 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเภทของสารพฤกษเคมี และคุณสมบติัของสารพฤกษเคมีแต่ละประเภท 
การใชป้ระโยชน์จากสารพฤกษเคมีในอาหาร สมุนไพรและยารักษาโรค เคร่ืองส าอาง และผลิตภณัฑเ์สริม
อาหาร 
 The introduction of phytochemical types and characteristics of each type; application of 
phytochemicals in foods, herbs and medicines, cosmetics, and supplements 
340-334  กำรรู้เท่ำทนัผลติภัณฑ์เสริมอำหำรและผลติภัณฑ์เสริมควำมงำม  2((2)-0-4) 
 Dietary supplements and Beauty products Literacy 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 330-102 
 Pre-requisite: 330-102 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสุขภาพและความงาม โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประโยชน์และโทษ
ของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เคมีภณัฑแ์ละความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองส าอาง สารทางชีวเคมีและอนุพนัธ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความงาม สารตา้นอนุมูลอิสระ สมุนไพรและสารออกฤทธ์ิท่ีใชใ้นเวชส าอาง อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพและความงาม การเลือกบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร การเลือกใชเ้คร่ืองส าอางในชีวิตประจ าวนั 
 General knowledge on health and beauty, health promotion nutrition; benefits and effects of 
dietary supplements; chemicals and safety in use of cosmetics; biochemical substances and their 
derivatives related to beauty; antioxidants; herbs and active ingredients in cosmeceuticals; dietary 
supplement for health and beauty; choices of dietary supplements; choice of cosmetics in daily life 
340-335  ชุดวชิำเคมี-ชีววทิยำอุตสำหกรรม  9((7)-6-14) 
 Module : Industrial Chemistry-Biology 
 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เทคโนโลยชีีวภาพพืช สัตวแ์ละจุลินทรีย ์จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม การจดัการอุตสาหกรรมในภาคใต ้ระบบประกนัคุณภาพและความปลอดภยั
ทางเคมีและทางชีวภาพ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายอุตสาหกรรม และการเป็นผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม 
 Chemical analysis using modern instruments; plant, animal and microbial biotechnology; 
industrial and environmental microbiology; southern manufacturing management; quality assurance, and 
chemical safety and biosafety; environmental management; industrial law; being an industrial entrepreneur 
340-341  นิติเคมีไฟฟ้ำเบ้ืองต้น  3((3)-0-6) 
 Introduction to Forensic Electrochemistry 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 324-102 



 Prerequisite : 324-102 
 หลกัการวดัและการประยกุตเ์ซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าในงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ เช่น ไซคลิกโว
ลแทมเมตรี ลีเนียร์สวีปโวลแทมเมตรี แอนโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี แคโทดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี 
แอดซอร์พทีฟแอนโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี แอดซอร์พทีฟแคโทดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี โพเทนชิโอ
เมตรีและแอมพอโรเมตรี 
 Principles and application of electrochemical sensor to forensic science; cyclic voltammetry, 
linear sweep voltammetry, anodic stripping voltammetry, cathodic stripping voltammetry, adsorptive 
anodic stripping voltammetry, adsorptive cathodic stripping voltammetry, potentiometry and amperometry 
340-342  ชุดวชิำนิติวทิยำศำสตร์เพ่ือควำมยุติธรรม  9((7)-6-14) 
 Module : Forensic Science in Criminal Justice Module 
 ความรู้พื้นฐานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การพิสูจน์พยานหลกัฐานเพือ่น าไปสู่การลงโทษทาง
กฎหมาย การน าหลกัการทางเคมีมาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเกิดประโยชนท์างนิติวิทยาศาสตร์ การน าหลกัการทาง
ชีววิทยามาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ความรู้พื้นฐานและการเกบ็รวบรวม
พยานหลกัฐานดิจิทลั การน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นคดีส่ิงแวดลอ้ม 
 The basic principle of crime scence investigation; criminalistics for legal punishment; the 
application of chemistry to forensic science; the application of biology to forensic science; the principle of 
digital forensic and digital evidence collectioon of digital; apply the scientific knowledge for 
environmental forensic case 
340-381  กำรเตรียมสัมมนำทำงวทิยำศำสตร์  2((1)-2-3) 
 Preparation for Seminar in Science 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเลือกหวัขอ้ส าหรับการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมและคน้ควา้
เอกสารอา้งอิง การอ่านและการวิเคราะห์ประโยค ไวยากรณ์ท่ีพบบ่อยในการอ่านบทความวิจยั การเขียน
บทคดัยอ่ การเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและเทคนิคการน าเสนอการสัมมนา 
 General guidance for the topic selection of scientific seminar ; preparation and reference search; 
reading and sentence analysis; regular grammas for reading research article; abstract writing; selection of 
appropriate media and presentation technique 
340-391  ทักษะวจิัยทำงเคมี-ชีววทิยำประยุกต์  3((1)-4-4) 
 Research Skills in Applied Chemistry-Biology 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งปัญหาและสมมุติฐานเพื่อการวิจยั การ
ออกแบบการทดลอง การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงร่างวิจยัและการน าเสนอภายใตน้ าแนะนาของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 



 Scientific attitude; scientific method; statement of scientific research problem and hypothesis; 
experimental design; literature review; and research proposal writing and presentation under the guidance 
of an advisor 
340-441  กำรวิเครำะห์ยำเสพติดเบ้ืองต้น  3((2)-3-4) 
 Introduction to Drug Analysis 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
 ค าจ ากดัความและประเภทของยาเสพติด วธีิการตรวจสอบยาเสพติดแต่ละประเภท หลกัการ
เบ้ืองตน้ของการตรวจสอบยาเสพติดแต่ละวิธี ตลอดจนขั้นตอนในการประยกุตใ์ชว้ิธีการต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบประเภทของยาเสพติดตอ้งสงสัย 
 Drugs terminology and classification of drugs; detection methods for drugs; basic on drugs 
detection methods and application of drugs detection on suspected materials 
340-442  นิติเคมีเบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
 Introduction to Forensic Chemistry 
 หลกัการทางดา้นเคมีส าหรับการประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย การ
วิเคราะห์สารเสพติด แอลกอฮอล ์หมึกและสี วตัถุระเบิดและเขม่าดินปืน เศษวสัดุไหมไ้ฟ เสน้ใย แกว้และ
สารพิษ 
 Principle of chemistry for forensic science applications including analysis of drugs and 
controlled substances, alcohol, inks and paint, explosives and gunshot residues, fire debris, texture, glass, 
and toxic substances 
340-443  หัวข้อพเิศษทำงนิติวทิยำศำสตร์ 1  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Forensic Science I 
 หวัขอ้เก่ียวกบันิติวิทยาศาสตร์ท่ีมีความน่าสนใจในปัจจุบนั 
 Current topics of interest in forensic science 
340-444  หัวข้อพเิศษทำงนิติวทิยำศำสตร์ 2  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Forensic Science II 
 หวัขอ้เก่ียวกบันิติวิทยาศาสตร์ท่ีมีความน่าสนใจในปัจจุบนั 
 Current topics of interest in forensic science 
340-451  หัวข้อพเิศษทำงเคมี-ชีววทิยำประยุกต์ 1  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Applied Chemistry-Biology I 
 หวัขอ้เก่ียวกบัเคมี-ชีววิทยาประยกุตท่ี์มีความน่าสนใจในปัจจุบนั 
 Current topics of interest in applied chemistry-biology 
 



340-452  หัวข้อพเิศษทำงเคมี-ชีววทิยำประยุกต์ 2  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Applied Chemistry-Biology II 
 หวัขอ้เก่ียวกบัเคมี-ชีววิทยาประยกุตท่ี์มีความน่าสนใจในปัจจุบนั 
 Current topics of interest in applied chemistry-biology 
340-453  ระบบประกนัคุณภำพสำกล  3((3)-0-6) 
 International Quality Assurance System 
 หลกัการเบ้ืองตน้ของระบบประกนัคุณภาพสากล เช่น ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน 
มอก. (ISO 9000) ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14000) มาตรฐานขอ้ก าหนดทัว่ไปวา่ดว้ยความสามารถ
ในหอ้งปฏิบติัการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025) และระบบคุณภาพอ่ืน ๆ ส าหรับการ
ประยกุตใ์ชเ้พือ่สร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 Principles of international quality assurance system; standards for a quality management system 
(ISO 9000); standards for environmental management (ISO 14000); standards for the competence to carry 
out tests and/or calibrations (ISO/IEC 17025); other quality systems providing a competitive advantage in 
business 
340-481  กำรสัมมนำทำงวทิยำศำสตร์  1(0-2-1) 
 Seminar in Science 
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำ 
 Condition : Must enroll at least 6 semesters 
 หวัขอ้เร่ืองสมัมนาเลือกจากเร่ืองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจทางวทิยาศาสตร์พื้นฐานหรือวิทยาศาสตร์
ประยกุต ์
 Seminar topics selected from interesting basic sciences or applied sciences 
341-211  ปฏิบัติกำรวทิยำศำสตร์อุตสำหกรรมกำรชุบโลหะ  1(0-3-0) 
 Matal Plating Industrial Science Laboratory 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 340-213 หรือเรียนควบกนั 
 Prerequisite : 340-213 or Concurrent 
 การเตรียมผวิงาน การชุบเงิน ทองแดง โครเมียม สงักะสี และนิเกิล การวิเคราะห์และทดสอบน ้ายา
ชุบ เช่น ความเป็นกรดเบส เงิน ทองแดง โครเมียม สงักะสี นิเกิล ไซยาไนด ์ฯลฯ การบ าบดัน ้าท้ิงจากการชุบ
โลหะ 
 Substrate preparation; electroplating of silver, copper, chromium, zinc, and nickel; plating 
solution analysis and testing: pH, silver, copper, chromium, zinc, nickel, cyanide, etc; treatment of 
wastewater from metal plating 
341-231  เทคนิคทำงห้องปฏบิัติกำรเคมี-ชีววิทยำ  2(0-6-0) 
 Chemistry-Biology Laboratory Techniques 



 รำยวชิำบังคบัก่อน: 325-102, 331-102 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Pre-requisite: 325-102, 331-102 or consent of the program 
 ความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือสมยัใหม่ในหอ้งปฏิบติัการเคมีและ
ชีววิทยา 
 Laboratory safety; operation of modern equipments and instruments in chemistry and biology 
laboratory 
341-331  ชุมชนศึกษำ  1(0-3-0) 
 Community Studies 
 ศึกษาปัญหาของชุมชน วางแผนการแกปั้ญหาดว้ยการบูรณาการองคค์วามรู้ทางเคมี-ชีววิทยา เนน้
ประโยชน์เพื่อชุมชนและประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ 
การท างานเป็นทีมภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Study of community issues; problem solving through the integrative chemistry-biology 
knowledge, with emphasis on public benefits, moral and ethics cultivation, public consciousness, and 
teamwork under the guidance of supervisor 
341-332  เคม-ีชีววทิยำเพ่ือกำรแก้ปัญหำชุมชน  1(0-3-0) 
 Chemistry-Biology for Community Problem Solving 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 341-331 
 Prerequisite : 341-331 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ทางสาขาเคมี-ชีววิทยาเพื่อแกปั้ญหาของชุมชน เนน้
ประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกสาธารณะ การท างานเป็นทีม
ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Integrative activities for solving community issues, base on the body of knowledge for 
chemistry-biology, with emphasis on public benefits, moral and ethics cultivation, public consciousness, 
and teamwork under the guidance of supervisor 
341-371 กำรฝึกงำนทำงวทิยำศำสตร์  1(0-6-0) 
 Science Job Training 
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 90 หน่วยกติ 
 Condition : Must enroll at least 90 credits 
 การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานท่ีราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์หรือ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุตรั์บรองเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3-4 สัปดาห์ และการเขา้เยีย่มชมกิจการตามโรงงาน
หรือหน่วยงานท่ีภาควิชารับรอง การประเมินผลพิจารณาจากรายงานการฝึกงานและการดูงานท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือในรูปของการสมัมนา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของอาจารยท่ี์รับผดิชอบ 



 Three to four weeks training in an industrial factory and a government agency related with 
science or which is approved by the Department of Applied Science; study visits to factories or units 
approved by the Department; students are evaluated from their written report or seminar about the training 
and the study visits depending on the lecturer responsible for the course 
341-442  ปฏิบัติกำรนิติเคมีเบ้ืองต้น  1(0-3-0) 
 Introduction to Forensic Chemistry Laboratory 
 ปฏิบติัการเก่ียวกบัทกัษะการประยกุตใ์ชห้ลกัการพื้นฐานทางเคมีในงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึง
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สารเสพติด แอลกอฮอล ์หมึกและสี วตัถุระเบิดและเขม่าดินปืน เศษวสัดุไหมไ้ฟ 
และสารพิษ 
 A practical introduction and experience in the application of principle of chemistry for forensic 
science applications including analysis of drugs, alcohol, inks and paint, explosives and gunshot residues, 
fire debris, and toxic substances 
341-471  สหกจิศึกษำ  6(0-40-0) 
 Cooperative Education 
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำ หรือไม่น้อยกว่ำ 105 หน่วยกติ 
และเตรียมควำมพร้อมสำหรับสหกจิศึกษำไม่น้อยกว่ำ 30 ช่ัวโมง 
 Condition : Enrollment at least 6 semesters or 105 cradits and preparation course for 
cooperative education at least 30 hours 
 ฝึกปฏิบติังานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการท างานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขา วิชาเคมี และ/หรือ ชีววทิยา พฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในหอ้งเรียนกบั
ประสบการณ์การท างาน อาจารยท่ี์ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองานและ
รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real working system 
relative to chemistry and/or biology; developing occupational skills by integrating classroom knowledge 
with working experience; work evaluation by academic advisor and officer of the organization; 
presentation of work and complete report 
341-491  โครงงำนทำงวทิยำศำสตร์ 1  3(0-9-0) 
 Project in Science I 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : ลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำ 
 Condition : Must enroll at least 6 semesters 
 ฝึกท าวิจยัในสาขาวิทยาศาสตร์ 
 Practice doing scientific research 
 



341-492  โครงงำนทำงวทิยำศำสตร์ 2  3(0-9-0) 
 Project in Science II 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 341-491 
 Prerequisite : 341-491 
 ฝึกท าวิจยัในสาขาวิทยาศาสตร์ 
 Practice doing scientific research 
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