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“ดี”
“ยืนหน่ึง”

“รับผิด-รับชอบ” “อัตลักษณ์”

"บัณฑิตพันธุ์ใหม่”







ภาพบรรยากาศระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรมการน า 
“เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสส าหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในครัวเรือน” ไปใช้ประโยชน์ 

แก่หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ 



“เห็นในสิ่งที่คนอื่น
มองไม่เห็น”

ส านักร่างทรง 4.0 เสนอ...

ต้องแตกต่าง

- ใหม่  - จับต้องได้  - มีคุณค่า



ถึงเวลาแลว้ที ่น.ศ. ต้องเปลีย่น “การเรียนรู้รปูแบบใหม่”

นศ.พรอ้ม และกลา้ ที่จะท าเพื่อใหเ้กดิการ “เปลี่ยน”
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เคมี-ชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Chemistry-Biology



โครงสร้างหลักสูตร สาขาเคมี-ชีววิทยา
หมวดวิชา 150 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และพลศึกษา 12

-กลุ่มวิชาภาษา 12

-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6

หมวดวิชาเฉพาะ 114

-กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 26

-กลุ่มวิชาบังคับ (วิชาชีพ)

แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 57

แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา 60

กลุ่มวิชาเลือก (วิชาชีพ)

แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 31

แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา 28

หมวดวิชาเลือกเสรี 6



11

วันเกรดออก 
มีดราม่า 

อยากเดินเข้าป่า
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เคมี-ชีววิทยา: เรียนอะไร?

- มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน
- วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ - วิทยาศาสตร์การพิมพ์
- วิทยาศาสตร์การยาง - การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
- สัมมนาทางวิทยาศาสตร์              - การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์
- โครงงานทางวิทยาศาสตร์ - ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล
- บรรพเรณูวิทยา                        - สารพฤกษเคมีเบื้องต้น
- ระบบคุณภาพสากล                   - สารเคมีในชีวิตประจ าวัน
- ยางธรรมชาติ                          - การเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
- หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม        - เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีส าหรับสิ่งแวดล้อม
- เคมีของอาหารสัตว์                   - วิทยาศาสตร์การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 
- นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น             - นิติเคมีเบื้องต้น
- การวิเคราะห์ยาเสพติดเบื้องต้น     - การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์
- โภชนศาสตร์ชีวเคมีของผลพลอยได้ทางการเกษตร - อื่นๆ

วิชาชีพ เสริมเขี้ยวเล็บวิชาพื้นฐาน 
เคมี

ชีววิทยา

จุล
ชีววิทยา

ชีวเคมี
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วิทยาศาสตร์การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
เคมี-ชีววิทยา: เรียนอะไร?

https://www.yout
ube.com/watch?v
=_G2_wXpJg5o
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นิติเคมีไฟฟ้า
เคมี-ชีววิทยา: เรียนอะไร?



การวิเคราะหย์าเสพติดเบื้องต้น 
เคมี-ชีววิทยา: เรียนอะไร?
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นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
เคมี-ชีววิทยา: เรียนอะไร?
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บรรพเรณูวิทยา
เคมี-ชีววิทยา: เรียนอะไร?
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เคมีของอาหารสัตว์ โภชนศาสตร์ชีวเคมี 

เคมี-ชีววิทยา: เรียนอะไร?
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นิติชีววิทยา

เคมี-ชีววิทยา: เรียนอะไร?
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นักวิทยาศาสตร์, นักวิจัย, ครูวิทยาศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย,์ นักวิชาการศึกษา, 
ผู้ประกอบการรายย่อย, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาชีพที่รองรับ

เคมี-ชีววิทยา: เรียนจบแล้วท างานอะไร??
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นักวิทยาศาสตร์, นักวิจัย, ครูวิทยาศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย,์ นักวิชาการศึกษา, 
ผู้ประกอบการรายย่อย, นักพัฒนาผลติภัณฑ์

อาชีพที่รองรับ

เคมี-ชีววิทยา: เรียนจบแล้วท างานอะไร??



อาภัสรา จันทร์ช่วย นักวิทยาศาสตร์
องค์การเภสัชกรรม

พี่หมู กษิวิชญ์ ด าเกลี้ยง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาทันตสาธารณสุขวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง
ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เคมี-ชีววิทยา: เรียบจบ 3 ปี ครึ่งจ้า 



รินรดา ชูปาน
เรียนต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

อารีนา หลานต า
เรียนต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

เคมี-ชีววิทยา: เรียบจบ 3 ปี ครึ่งจ้า 



พ.ต.ต.หญิง จรัญญา สามสุวรรณ
นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดนิปืน 

จากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ

พี่แมรี่ กฤติกา ระเหม
เรียนต่อปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

เคมี-ชีววิทยา: เรียนจบแล้วท างานอะไร



ชกีเราะห์ ละใบแด พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

สังกัดส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กัญญารัตน์ เชื้อกูลชาติ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สังกัดส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เคมี-ชีววิทยา: เรียนจบแล้วท างานอะไร



พ่ีทราย ธนภรณ์ ศิริแสง
เรียนต่อปริญญาโทเคมีวิเคราะห์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

พีร่ัตตี้ สิริรัตน์ สิทธรัตนกุล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานเคมีอาหาร สารตกค้างและ

สารปนเปื้อน กลุ่มเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เคมี-ชีววิทยา: เรียนจบแล้วท างานอะไร



พี่สุธาสินี ธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระดับ 4 สายการผลิตสุรา 

บริษัทแก่นขวัญ 
(เครือไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด มหาชน)

พี่อนงค์อร ชาวป่า
Supervisor Linen Plus Service

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง กระบี่

เคมี-ชีววิทยา: เรียนจบแล้วท างานอะไร



พี่ธนพร ลิ่มศริิปัญญา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)
คลังน้ ามันพีทีแม่กลอง

พี่ศุ ศุภนุช   รัตนะ
นักวิทยาศาสตร์

บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ แอนด์ โซลูชั่นส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

เคมี-ชีววิทยา: เรียนจบแล้วท างานอะไร



พี่ผักบุ้ง พิชญเนตร เสวตโสธร
เรียนต่อปริญญาโทการสอนชีววิทยา (สควค)

ครูผู้ช่วย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

พี่ขวัญใจ จันทร์จิรา ใจด า
ครูพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

เคมี-ชีววิทยา: เรียนจบแล้วท างานอะไร



เคมี-ชีววิทยา: เรียนต่อปริญญาโท-เอก
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เคมี-ชีววิทยา: The AppSci Thailand

โค้ช การุณ
การุณ ทองประจุแก้ว 

โค้ช ไก่
วรากร ลิ่มบุตร 

โค้ช ไอซ์
ภูวดล ธนะเกียรติไกร 
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โค้ช โฟล์
ฐิติกา กิจพิพิธ

โค้ช กฏ
วงศก์ฏ ภู่ภูมิรัตน์

โค้ช ฟ่ะ
เครือวัลย์ ยุนรัมย์

เคมี-ชีววิทยา: The AppSci Thailand
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เคมี-ชีววิทยา: The AppSci Thailand

โค้ช ติ๊ก
เทิดทูน ด ารงค์ฤทธามาตย์

โค้ช อดุลย์
อดุลย์ เท่ียงจรรยา

โค้ช สุกรี
สุกรี แวววรรณจิตร 

โค้ช ฉลาม
อภิชัย พลชัย 

เคมี-ชีววิทยา: The AppSci Thailand



ความพร้อมของบุคลากร 



รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจ าปี 2562 รางวัลสิ่งประดิษฐ์ประจ าปี 2562

ความพร้อมของบุคลากร 



ความพร้อมของบุคลากร 

วัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี 2558
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ผลักดันให้นักศึกษาประสบความส าเร็จ 

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
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ผลักดันให้นักศึกษาประสบความส าเร็จ 



บรรยากาศการเรียนการสอนและกิจกรรม 
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บรรยากาศการเรียนการสอนและกิจกรรม 
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เคมี-ชีววิทยา
มาอยู่ทีมเดียวกับเราเถอะ

จะเดินไปส่งจนถึง
วันรับปริญญา





“ดี”
“ยืนหน่ึง”

“รับผิด-รับชอบ” “อัตลักษณ์”

"บัณฑิตพันธุ์ใหม่”




