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ภาควิชาเคมี
ภาควิช าเคมีไ ดป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ในป ก ารศึ ก ษา 2553
เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education TQF : HED) พ.ศ. 2552 และในป พ.ศ. 2554 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ป ระกาศกํ า หนด
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร พ.ศ.2554 ภาควิ ช าเคมี จึ ง ได
ดํา เนิน การปรับ ปรุง หลัก สู ต รอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ ให ไ ด ห ลั ก สู ต รที่ เ ป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิช าวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร พ.ศ. 2554 และสอดคล อ งกับ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสัง คมแหงชาติระยะที่ 11 รวมทั้งสนองตอความตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว หลักสูตรฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
สาขาวิชาเคมีที่มีความรูดานเคมีและสาขาอื่นๆ ที่สามารถนําความรูในศาสตรตางๆไปประยุกตใชไดตาม
ความเหมาะสม ปฏิบัติง านไดจ ริง มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
นอกจากนี้ในหลักสูตรไดกําหนดใหมีการเรียนรูในกลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสรางประสบการณ และรูจักการแกปญหาในสภาพการ
ทํางานจริง
คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า
หลั ก สู ต รฉบั บ นี้ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ที่ มี คุ ณ ภาพคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร พ.ศ.
2554 และตรงตามความต อ งการของตลาดแรงงานและสั ง คม อั น จะนํ า ไปสู  ก ารพั ฒ นา
ประเทศชาติ ที่ ยั่ ง ยื น ต อ ไป
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
หองปฏิบัติการประกอบดวยเครื่องมือใน FTIR – Raman Microscope, TGA, DSC, GC, HPLC, GPC,
AAS, UV, UV-NIR, Fluorometer, Voltammeter, Potentiometer, Microwave Extraction
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แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถเขาทํางานในหนวยงานทั้ง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ตัวอยางของตําแหนงงานที่ทํา ไดแก งานสอน, งานวิเคราะห ควบคุมคุณภาพ
และงานวิจัย, งานดานอุตสาหกรรม, งานขายเครื่องมือวิทยาศาสตรและสารเคมี, งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หัวหน้ าภาควิชา :
ผศ. ดร.เลิศณรงค ศรีพนม

Dr.rer.nat Chemistry
Ruhr University Bochum, Germany

คณาจารย์ :
ผศ. ดร.เลิศณรงค ศรีพนม
ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท
ผศ. ดร.จุฑารัตน ศริดารา
ผศ.ดํารงค คงสวัสดิ์
ผศ.ดร.นิตยา โงววัฒนา
ผศ.สุพัฒน เผาพงษไทย
ผศ.ดร.จตุพร เผาพงษไทย
ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ

ดร.วณิภา นาคลดา

Dr.rer.nat.(chemistry)
Ruhr University, Bochum Germany
วท.ด.(เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Ph.D (Envi. Management)
New Jessay Institate of Technology
กศ.ม (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.ม( เคมีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วท.ด.(เภสัชเวท)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Doctor of Technical Science
(Environment Technology and Management)
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
วท.ด. (เคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ผศ. ดร.วัชระพงศ วรเศรษฐพงศ
ผศ. ดร.สมพร เพลินใจ
ผศ. ฐิตยา ศรขวัญ
นางสาวสุมนา ปานสมุทร
ดร.อิสระ ขันติแกว
ดร.ชาคร ชินวงศอมร
ผศ.ดร.เนตรนภิส แกวชวย
ดร.สิงหโต สกุลเขมฤทัย
ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย
นายไพฑูรย ทรัพยอุดม
นางสาวกนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์

ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว

ผศ.ดร.ปรียาภรณ ไชยสัตย

Ph.D (เคมี)
University of Sheffield, UK
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.ม. (เคมีอินทรีย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D.(Pharmaceutical Science)
Chiba University, Chiba, Japan
วท.ด. (เคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D.(Maritime Sciences)
Kobe University, Kobe, Japan
Ph.D(Energy Science)
Kyoto University , Kyoto , Japan
Ph.D (Materials chemistry and engineering)
Kobe University
วท.บ. (เคมีวิเคราะห)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วท.ม. (เคมี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
Doctor of Engineering (Energy and Enviroment
Science)
Nagaoka University of Technology, Nagaoka Japan
Ph.D (Materials chemistry and engineering)
Kobe University , Kobe Japan
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ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู
นายปรีชา มันสลาย
นายเจะฮาซัน เจะอุบง
นายชัชรินทร ดวงแกว
ผศ.ดร.จตุพร เผาพงษไทย
ดร.สมพงษ แสนเสนยา
นางสาวนรพร กลั่นประชา
นายอรรถพร ศิริเมธากุล
นายมังกร กิติพัฒนมนตรี

ปร.ด. (เคมี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.ม( ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คบ.(เคมี)
วิทยาลัยครูเชียงใหม
วท.ด.(เภสัชเวท)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ด.(ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ

ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
B.Sc. (Chemistry)
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โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
กลุมวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพบังคับ
กลุมวิชาชีพเลือก
กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

139
33
6
15
6
1
5
100
26
53
14
7
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หน่ วยกิต

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่ วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-110-003
01-110-004
01-110-009
01-110-011

มนุษยสัมพันธ
Human Relations
สังคมกับสิง่ แวดลอม
Society and Environment
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Development of Social and Life Quality
เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-210-001

สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and Academic Report Writing
01-210-004
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
01-210-007
ตรรกวิทยาทั่วไป
Introduction to Logic
01-210-011
พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต
รายวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-001
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
01-320-002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English
และให้ เลือกศึกษาอีก 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-003
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
01-320-004
การอานภาษาอังกฤษ
English Reading
01-320-005
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
01-320-006
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
English for Science and Technology
รายวิชาภาษาไทย 3 หน่ วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-310-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ 6 หน่ วยกิต โดยศึกษา 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-121-045

สถิติทั่วไป
General Statistics
และให้ เลือกศึกษาอีก 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-130-042
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวัน
Internet Technology for Daily Uses
09-311-051
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
09-416-056
พลังงานทางเลือก
Alternative Energy
กลุ่มวิชาพลศึกษาหรื อนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
01-610-002
กีฬาประเภททีม
Team Sports
01-610-003
นันทนาการเพื่อชีวิตประจําวัน
Recreation for Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-010-001
01-010-006
01-010-009
06-060-008
09-090-009

วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน
Thai Life Style in Globalization
ภูมิปญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
Thai Wisdom for Sufficiency Life
ทักษะการเรียนรูสูความสําเร็จ
Learning Skill for Success
ศิลปะการดําเนินชีวิต
Arts of Living
เทคโนโลยีกับโลกาภิวัฒน
Technology and Globalization

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 26 หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-111-151
09-111-152
09-210-125
09-210-126
09-210-127
09-210-128
09-311-148
09-311-149
09-312-263
09-312-264
09-410-155
09-410-156
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53
09-211-202

แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
เคมี 1
Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
เคมี 2
Chemistry 2
ปฏิบัติการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2
หลักชีววิทยา
Principles of Biology
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
ฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics Laboratory
หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
เคมีอนินทรีย 1
Inorganic Chemistry 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

3(3-0-6)
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09-211-203
09-211-204
09-212-102
09-212-103
09-212-204
09-212-205
09-212-410
09-213-304
09-213-305
09-214-202
09-214-204
09-214-206
09-215-207
09-215-208
09-215-317

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
Inorganic Chemistry Laboratory
เคมีอนินทรีย 2
Inorganic Chemistry 2
เคมีอินทรีย 1
Organic Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
Organic Chemistry Laboratory 1
เคมีอินทรีย 2
Organic Chemistry 2
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
Organic Chemistry Laboratory 2
การวิเคราะหสารประกอบอินทรียทางสเปกโทรสโกป
Spectroscopic Method of Organic Compounds
ชีวเคมี
Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
เคมีเชิงฟสิกส 1
Physical Chemistry 1
เคมีเชิงฟสิกส 2
Physical Chemistry 2
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
Physical Chemistry Laboratory
เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry Laboratory
เทคนิคการแยกสาร
Separation Techniques

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)

210
09-215-323
09-215-333
09-215-334
09-215-337
09-216-144
09-216-245
09-217-314
09-218-301
09-218-302
กลุ่มวิชาชีพเลือก 14

ปฏิบัติการการแยกสารทางเคมี
Chemical Separation Laboratory
เคมีวิเคราะหเชิงสเปกโทรโฟโตเมตรี
Spectrophotometric Analytical Chemistry
ปฏิบัติการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ
Instrumental Analysis Laboratory
การวิเคราะหทางเคมีไฟฟา
Electrochemical Analysis
สารเคมีและความปลอดภัย
Chemical and Safety
คอมพิวเตอรสําหรับเคมี
Computer for Chemistry
สัมมนาดานเคมี
Seminar in Chemistry
โครงงานดานเคมี 1
Project in Chemistry 1
โครงงานดานเคมี 2
Project in Chemistry 2
หน่ วยกิต

2(0-6-2)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-3)
1(0-3-1)
1(0-4-1)
2(0-8-2)

รายวิชาชีพเลือก 14 หน่ วยกิต สํ าหรับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้ เลือกศึกษาจากวิชาต่ อไปนี้
09-211-305
09-212-306
09-212-308
09-212-309

เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย
Organometallic Chemistry
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติ
Natural Products
เคมีอินทรียขั้นสูง
Advanced Organic Chemistry
การสังเคราะหสารประกอบอินทรีย
Organic Synthesis

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

211
09-212-310
09-212-311
09-212-411
09-214-313
09-214-314
09-215-321
09-215-322
09-215-338
09-216-327
09-216-330
09-216-335
09-216-338
09-216-339
09-216-340
09-216-341

ปฏิบัติการสังเคราะหสารประกอบอินทรีย
2(0-6-2)
Organic Synthesis Laboratory
ปฏิบัติการเคมีอินทรียสังเคราะหและผลิตภัณฑธรรมชาติ 1(0-3-3)
Organic Synthesis and Natural Product Laboratory
ปฏิบัติการวิเคราะหสารประกอบอินทรียทางสเปกโทรสโกป 2(0-6-2)
Spectroscopic Method of Organic Compounds Laboratory
เคมีพื้นผิวและคอลลอยด
3(3-0-6)
Surface Chemistry and Colloids
เคมีนิวเคลียร
3(3-0-6)
Nuclear Chemistry
การวิเคราะหทางความรอน
2(2-0-4)
Thermal Analysis
อิเล็กโทรโฟเรซิส
2(2-0-4)
Electrophoresis
ปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
1(0-3-1)
Water Quality Analysis Laboratory
วัสดุศาสตร
2(2-0-4)
Material Science
กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี
3(3-0-6)
Chemical Process Industry
การปรับสภาพน้ําใช น้ําทิ้ง
3(3-0-6)
Water and Waste Water Treatment
วิทยาศาสตรพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Science
พอลิเมอรคอลลอยด
3(3-0-6)
Polymer Colloids
เทคโนโลยีอาหาร
2(2-0-4)
Food Technology
เทคโนโลยีทางเคมีชีวภาพ
3(3-0-6)
Biological and Chemical Technology

212
09-216-342

ไบโอเซนเซอร
2(2-0-4)
Biosensor
09-216-343
หัวขอที่นาสนใจทางดานเคมี
2(2-0-4)
Selected Topics in Chemistry
09-216-346
วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Science
09-216-347
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Control
09-216-348
การวิเคราะหทางเคมีดานสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Chemical Analysis
09-216-349
พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Environmental Toxicology
09-216-350
หลักการจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการเคมี
3(3-0-6)
Principles of Quality Management in Chemical Laboratory
09-216-351
ปฏิบัติการพอลิเมอรคอลลอยด
2(0-6-2)
Polymer Colloids Laboratory
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สําหรับคณะวิชาชีพอืน่
09-210-102
09-210-103
09-210-113
09-210-121
09-210-122
09-212-104

หลักเคมี
Principles of Chemistry
ปฏิบัติการหลักเคมี
Principles of Chemistry Laboratory
เคมีประยุกต
Applied Chemistry
เคมีสําหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

213
09-212-105
09-213-219
09-213-220
09-214-207
09-214-208
09-215-201

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Organic Chemistry Laboratory
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry Laboratory
เคมีเชิงฟสิกสทั่วไป
General Physical Chemistry
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกสทั่วไป
General Physical Chemistry Laboratory
เคมีวิเคราะหทั่วไป
General Analytical Chemistry

1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)

หมายเหตุ
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สําหรับคณะวิชาชี พอืน่ เปดใหสําหรับคณะวิชาชีพอื่น
สามารถเลือกศึกษาได
กลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์ในวิชาชีพม 7 หน่ วยกิต
ให้ ศึกษา 1 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-301
การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
และให้ เลือกศึกษา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-302
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
09-001-303
ฝกงาน
On the Job Training
09-001-304
ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem

1(0-2-1)

6(0-40-0)
3(0-40-0)
3(0-6-3)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดโดยไม
ซ้ํากับรายวิชาที่แผนการเรียนเสนอแนะ โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
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แผนการศึกษา :
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx
01-310-001
01-320-001
09-111-151
09-210-125
09-210-126
09-311-148
09-311-149

เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
แคลคูลัส 1
เคมี1
ปฏิบัติการเคมี 1
หลักชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
รวม

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-210-xxx
01-320-002
01-610-xxx
09-111-152
09-210-127
09-210-128
09-216-144
09-410-155
09-410-156

เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
แคลคูลัส 2
เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
สารเคมีและความปลอดภัย
ฟสิกสเบื้องตน
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
0
3
3
1
0
20 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
3
3
2
1
0
3
3
3
3
1
0
2
2
3
3
1
0
20 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
0
2
0
0
0
3
0
3

ปฏิบัติ
0
2
2
0
0
3
0
0
3

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
5
6
6
6
1
6
1

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
5
1
6
6
1
4
6
1
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-121-045
09-211-202
09-211-203
09-212-102
09-212-103
09-214-202
09-216-245
09-312-263
09-312-264

สถิติทั่วไป
เคมีอนินทรีย 1
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
เคมีอินทรีย 1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
เคมีเชิงฟสิกส 1
คอมพิวเตอรสําหรับเคมี
จุลชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-xxx
09-211-204
09-212-204
09-212-205
09-214-204
09-214-206
09-215-207

เลือกจากวิชาภาษาอังกฤษ
เคมีอนินทรีย 2
เคมีอินทรีย 2
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
เคมีเชิงฟสิกส 2
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
เคมีวิเคราะห

09-215-208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
3
3
3
1
0
3
3
1
0
3
3
2
1
3
3
1
0
20 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
0
0
3
0
3
0
3
0
3

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6
1
6
1
6
3
6
1

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
1
3
1
3

2
3
3
0
3
0
3

2
0
0
3
0
3
0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5
6
6
1
6
1
6

2
0
19 หน่ วยกิต

6

2
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx
xx-xxx-xxx
09-213-304
09-213-305
09-215-337
09-215-317
09-215-323

เลือกจากวิชาภาษาอังกฤษ
เลือกจากกลุมบูรณาการ
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
การวิเคราะหทางเคมีไฟฟา
เทคนิคการแยกสาร
ปฏิบัติการการแยกสารทางเคมี

09-21x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุมบูรณาการ
09-001-301 การเตรียมความพรอมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
09-215-333 เคมีวิเคราะหเชิงสเปกโทรโฟโตเมตรี
09-215-334 ปฏิบัติการวิเคราะหโดยใช
เครื่องมือ
09-217-314 สัมมนาดานเคมี
09-218-301 โครงงานดานเคมี 1
09-21x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-21x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
1
2
3
2

2
3
3
0
2
3
0

2
0
0
3
0
0
6

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5
6
6
1
4
6
2

3
x
20 หน่ วยกิต

x

x

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

2
1

x
0

x
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x
1

3
2

3
0

0
6

6
2

1
0
1
0
3
x
3
x
3
x
19 หน่ วยกิต

3
4
x
x
x

1
1
x
x
x
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แผนการเรียนสําหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-302 สหกิจศึกษา
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

6
0
6 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
40

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
0

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

09-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร
09-212-410 การวิเคราะหสารประกอบอินทรีย
ทางสเปกโทรสโกป
09-218-302 โครงงานดานเคมี 2
09-21x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-21x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

3

x

x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x

2

2

0

4

2
0
3
x
2
x
3
x
15 หน่ วยกิต

8
x
x
x

2
x
x
x

218
แผนการเรียนสําหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝกงาน

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-001-303 ฝกงาน

รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
0
3 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วย
ตนเอง

40

0

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

09-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
09-001-304 ปญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ
รวม

3

x

x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x

3
3

x
0

x
6

x
3

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

09-212-410 การวิเคราะหสารประกอบอินทรีย
ทางสเปกโทรสโกป
09-218-302 โครงงานดานเคมี 2
09-21x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-21x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
รวม

2

2

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
4

2
0
3
x
2
x
9 หน่ วยกิต

8
x
x

2
x
x

9 หน่ วยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
01-110-003

มนุษยสั มพันธ์

3(3-0-6)

Human Relations
ความสํ า คั ญ และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ช ามนุ ษ ยสั ม พั น ธ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย
มนุษยสัมพันธในครอบครัว มนุษยสัมพันธตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรม
ของศาสนากั บมนุ ษยสัม พั นธ มนุษยสั มพั น ธใ นหนวยงานและการปฏิ บัติง าน
แรงจูงใจในการทํางาน ผูนํากับมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร และการฝกอบรม
เพื่อมนุษยสัมพันธ
Theories related to human relations, human behavior, human relations in
families, human relations based on Thai culture and Buddhism, human relations
in working organizations, motivation, human relations and leadership,
communication, and training for human relation skills development
01-110-004

สังคมกับสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Society and Environment
ความสําคัญของสังคมกั บสิ่งแวดล อม โดยอาศัยแนวคิด พื้นฐานทางนิเวศวิทยา
นําไปสูการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงมลพิษสิ่งแวดลอมที่
เกิ ดขึ้น ศึก ษาการวิ เ คราะห ระบบและการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดลอม เพื่ อ
นําไปสู การจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
Society and the circumstances of the environment, basic concepts in ecology,
natural resources and the environment, pollution crisis and control, system
analysis and assessment of impacts on the environment, and environmental
management

01-110-009

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
3(3-0-6)
Development of Social and Life Quality
ปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตและการทํางานของบุคคล การสรางแนวคิด และ
เจตคติ ต อ ตนเอง ธรรมะกั บ การสร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต บทบาทหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การบริหารตนใหเขากับชีวิตและสังคม และการปรับตน
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เพื่อรวมกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคน และการสรางผลิตผลในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ
Philosophy and ethical principles in living and working, self perception and
attitudes, Dharma and life quality development, individual roles and
responsibility, self-administration and adjustment to social activities,
development of interpersonal skills, efficiency and effectiveness in work
01-110-011

เศรษฐศาสตร์ ทั่วไป
3(3-0-6)
General Economics
ความหมาย ขอบเขตของวิช าเศรษฐศาสตร อุปสงค อุป ทาน และดุ ลยภาพของ
ตลาด พฤติ ก รรมของผู บริ โ ภค – การผลิ ต การตลาดและการแข ง ขั น รายได
ประชาชาติและการมีงานทํา การเงิน การธนาคาร และการคลัง การคาระหวาง
ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนปญหาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย
Concepts and scope of economics, demand, supply, market equilibrium and
competition, consumer behavior and production, principles of national income,
employment, finance and banking, public finance, international economic
development, and socio-economic problems in Thailand

01-210-001

สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
สารนิเทศและการศึกษาคนควา แหลงสารนิเทศ บริการและทรัพยากรสารนิเทศ
การเขาถึงสารนิเทศ การประเมินสารนิเทศ การวิเคราะห สังเคราะหการรวบรวม
บรรณานุกรมและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and education, information sources, services and resources.
Information access, evaluating, analyzing, synthesizing information,
bibliography collecting and academic report writing
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01-210-004

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความหมายและความเป น มาของวิ ช าจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของพั น ธุ ก รรมและ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการมนุษย พื้นฐานสรีระวิทยาของ
มนุ ษ ย การรั บ สั ม ผั ส การรั บ รู การเรี ยนรู แรงจู ง ใจและอารมณ เชาว ป ญ ญา
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมผิดปกติและพฤติกรรมทางสังคม
Definition, the origin of psychology, genetic and environmental factors, human
development, basic human physiology, sensation and perception, learning,
motivation and emotion, intelligence, personality and adjustment, mental health,
abnormal behavior, social behavior

01-210-007

ตรรกวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
Introduction to Logic
การคิด การอางเหตุผล ขออางเหตุผลนิรนัย ขออางเหตุผลอุปนัย เหตุผลบกพรอง
ลักษณะของขออางเหตุผลที่ดี การประเมินและทดสอบขออางเหตุผล
Thinking argumentation, deductive, inductive, fallacy, characteristics of sound
argument, evaluation and verification of an argument

01-210-011

พืน้ ฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
ความหมายของอารยธรรมและวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตรไทยพื้นฐาน
อารยธรรมไทยดานสั งคม เอกลั กษณ คานิ ยม ประเพณีแ ละการปกครอง ดาน
เศรษฐกิ จ ด า นลั ท ธิ ความเชื่ อ และศาสนา ด า นภาษาและวรรณคดี ไ ทย ด า น
ศิลปกรรมและการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมและอารยธรรมไทย
Civilization and culture, fundamentals of Thai civilization: tradition, value
symbolic, politics, economy, doctrine, belief and religion; Thai language and
literature, and Thai art preservation and conservation
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01-320-001

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
โครงสร า งภาษาและไวยากรณ จ ากงานประเภทต า งๆ ความสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบภายในประโยคและระหวางประโยค
English structures and grammar from different written texts

01-320-002

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
Communicative English
พัฒนาความสามารถการฟ ง พู ด อ าน และเขี ยน โครงสร างที่ สํ าคั ญของภาษา
เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
Development of listening, speaking, reading and writing abilities, key language
structures, language for communication in various situations

01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คํ า ศั พ ท สํ า นวน และโครงสร า งภาษา การสนทนาตามสถานการณ ต า งๆ ที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in various
situations according to native speaker’s culture

01-320-004

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของคําศัพท สํานวน และขอความ กลวิธีการอาน การพัฒนา
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษ
Finding meaning of words, expressions, and statements, reading strategies,
development of reading abilities

223
01-320-005

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงาน

3(2-2-5)

English for Job Application
คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษา เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน และ
การสัมภาษณงาน
Vocabulary, expressions, language structures, and documents used in job
application and job interview
01-320-006

ภาษาอังกฤษเพือ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษา การฟง พูด อาน และเขียนเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, reading
and writing on science and technology topics

01-310-001

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลักการสื่อสาร ความรูพื้นฐานการใชภาษาไทย การฟงอยางมีวิจารณญาณ การ
อานจับใจความ และวิเคราะหความ การเขียนหนังสือราชการ จดหมายสมัครงาน
โครงการ และการพูดในโอกาสตางๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical reading and listening,
writing for government services, writing proposal and application letters, and
making speeches in various occasions

09-121-045

สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงของตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานของ
ประชากรกลุมเดียว และการทดสอบไคสแควร
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis testing
of one population, Chi-squared test
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09-130-042

เทคโนโลยีอนิ เตอร์ เน็ตในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Internet Technology for Daily Uses
เทคโนโลยีของเครือขายอินเตอรเน็ตในองคกร สวนบุคคลหรือการใชงานประจํา
บาน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคนิคและเครื่องมือสําหรับ
อินเตอร เ น็ ตเวิ ล ด ไวด เ ว็ บ การออกแบบและพั ฒนาเว็ บ ไซต โ ดยใช โ ปรแกรม
ประยุกต การประยุกตใชอินเตอรเน็ตใหเหมาะสมกับงานดานตางๆ
Internet technology utilization in organizations, personnel or home usage,
fundamental knowledge of e-commerce, tools and techniques for the internet,
world wide web, web design and development by means of applied software,
appropriate application of the internet in various aspects

09-311-051

ชีวติ กับสิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม และการจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of organisms and environment, ecology, natural resources and
conservation, environmental pollutants and environmental management

09-416-056

พลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
Alternative Energy
ความหมายและประเภทของพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงาน
น้ํา พลั ง งานชี วมวล พลั ง งานความร อนใต พิภพ และพลั ง งานนิ วเคลี ยร การ
ประยุกตใชและการอนุรักษพลังงาน
Definition and types of energy, solar energy, wind energy, water power, biomass
energy, geothermal energy, nuclear energy, application and conservation of
energy

01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
เลื อ กกิ จ กรรมกี ฬ าประเภทบุ ค คล เช น กรี ฑา ลี ล าศ กิ จ กรรมเข า จั ง หวะ ยู โ ด
แบดมินตัน วายน้ํา เทนนิส และเทเบิลเทนนิส เปนตน ความรูเบื้องตนของกีฬา
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และการพัฒนาบุคคลทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา การฝก
ปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬา วิธีการเลน และกติกาของกีฬา
Fundamentals of individual sports and human development in the following five
aspects: physical, psychological, emotional, social and intellectual development;
practice of basic skills, playing methods and rules of the individual sports
selected
01-610-002

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
เลือกกิจกรรมกีฬาประเภททีม เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล ซอฟท
บอล และรักบี้ฟุตบอล เปนตน ความรูเบื้องตนของกีฬาและการพัฒนาบุคคลทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐานของ
กีฬา วิธีการเลนและกติกาของกีฬา
Fundamentals of team sports and human development in the following five
aspects: physical, psychological, emotional, social and intellectual development;
practice of basic skills, playing methods and rules of the team sports selected

01-610-003

นันทนาการเพือ่ ชีวติ ประจําวัน
1(0-2-1)
Recreation for Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการแบบตางๆ
และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
Fundamentals of recreation, organization of recreation activities, and selection
of appropriate recreation activities

01-010-001

วิถีชีวติ สังคมไทยในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
Thai Life Style in Globalization
ประวัติศาสตรสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย อารยธรรมโลก บทบาทของศาสนา
และคุ ณธรรมตอสัง คมไทย สภาพสัง คม เศรษฐกิ จ สิ่ง แวดลอมกั บ สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การเมืองการปกครองและกฏหมายกับโลกสมัยใหม
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History of Thai society, Thai arts and culture, world civilizations, roles of
religions and virtues in Thai society, socio-economy and environment in global
changes, politics, government and law in modern society
01-010-006

ภูมิปัญญาไทยเพือ่ ชีวติ ที่พอเพียง
2(2-0-4)
Thai Wisdom for Sufficiency Life
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ า คั ญ พั ฒ นาการ และกระบวนการเรี ย นรู ข อง
ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ความสัมพันธของภูมิปญญาไทยกับภูมิปญญา
ทองถิ่ น เพื่ อพั ฒนาชี วิต ที่ พอเพี ย ง ตั วอย างการมี ชี วิต ที่ พอเพี ย งของบุ ค คลใน
สังคมไทย
Concepts, scope and development of Thai wisdom, local wisdom, the relation
between Thai wisdom and local wisdom for developing sufficiency life, a case
study on sufficiency life’s person in Thailand

01-010-009

ทักษะการเรียนรู้สู่ ความสําเร็จ
2(1-2-3)
Learning Skill for Success
การรับรูเกี่ยวกับตนเองและสรรถนะแหงตน การกํากับตนเอง การพัฒนาทักษะสู
ความสําเร็จ : การเรียนและชีวิตการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
Self-perception and self-efficacy; self-control; skill development for success:
development of information technology and communication skills

06-060-008

ศิลปะการดําเนินชีวติ
2(2-0-4)
Arts of Living
การดํ าเนิ นชีวิตในสั ง คมอย างมี ค วามสุ ข ความฉลาดในการบริ โภคสิ นค าและ
บริ ก าร การเลื อกเสื้ อผ าให เ หมาะสมกั บบุ ค ลิ ก และโอกาส มารยาททางสั ง คม
เทคนิคการทํางานรวมกับบุคคลอื่น จริยธรรมและศีลธรรมอันดีในชีวิตประจําวัน
Happy living in society, a wise choice of products and services, appropriate
selection of clothes for one’s self on different occasions, social manners,
interpersonal skills at work, ethical and moral practice in daily life
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09-090-009

เทคโนโลยีกับโลกาภิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
Technology and Globalization
สถานการณสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาวะโลก
รอนและผลกระทบจากภาวะโลกร อน เทคโนโลยี ด านพลั ง งานทดแทน เช น
พลั ง งานน้ํ า พลั ง งานลม นิ ว เคลี ย ร แ ละการประยุ ก ต ใ ช ดาราศาสตร แ ละ
ความก า วหน าทางอวกาศ อาหารและโภชนาการ อาหารเพื่ อสุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยของอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
Environmental situations from science and technology development, global
warming and its effects, renewable energy technology such as water power,
wind energy, nuclear and its application, astronomy and advanced space
technology, food and nutrition, healthy food, food safety, and field trip

09-111-151

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชันคาจริงของหนึ่งตัว
แปรจริงและการประยุกต ปริพันธของฟงกชันและการประยุกต
Limits and continuity of functions, differentiation of real-valued functions of a
real variable and applications, integration of functions and applications

09-111-152

แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-151 แคลคูลสั 1
Pre-requisite : 09-111-151 Calculus 1
ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธ
ยอย และการประยุกต อนุกรมอนันต
Functions of several variables, limits and continuity of functions of several
variables, partial derivatives and applications, infinites series
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09-210-125

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
ทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของ
ธาตุตามตารางธาตุและแนวโนม พันธะเคมี สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ําและเคมีไฟฟา
Atomic theory and stoichiometry, electronic structure of atom, properties of
elements and trends within the periodic table, chemical bonding, solutions, rates
of chemical reaction, chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous
solution and electrochemistry

09-210-126

ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-125 เคมี 1 หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-210-125 Chemistry 1 or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร ปริมาณสัมพันธ สมบัติตาม
ตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย อัตราปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนใน
น้ําและเคมีไฟฟา
Experiments on the scientific measurements, stoichiometry, properties and
trends within the periodic table, chemical bonding, solutions, rate of chemical,
chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous solution and
electrochemistry

09-210-127

เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-125 เคมี 1
Pre-requisite : 09-210-125 Chemistry 1
การคํานวณทางเคมี สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน
อุณหพลศาสตร เคมีนิวเคลียร การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
Chemical calculation, properties of gases, solids and liquids, preliminary
quantum theory, thermodynamics, nuclear chemistry, qualitative analysis
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09-210-128

ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-126 ปฏิบัติการเคมี 1 และ
09-210-127 เคมี 2 หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-210-126 Chemistry Laboratory 1 and
09-210-127 Chemistry 2 or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการคํานวณทางเคมี สมบัติของแกส ของแข็งและของเหลว
อุณหพลศาสตร การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
Experiment on chemical calculation, properties of gases, solids and liquids,
thermodynamics, qualitative analysis

09-311-148

หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
Principles of Biology
พื้นฐานของสิ่ง มีชีวิต เซลล องคประกอบของเซลล การแบง เซลล กลไกของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต เนื้ อ เยื่ อ พื ช โครงสร า งและการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เนื้ อ เยื่ อ สั ต ว
โครงสรางและการเจริญเติบโตของสัตว วิวัฒนาการ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาเบื้องตน พันธุศาสตรเบื้องตน และพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิต
Basic principles of organisms, cells, composition of cells, cell division, mechanism
of organisms, plant tissues, structures and growth of plants, animal tissues,
structures and growth of animals, evolution and biodiversity of organisms,
fundamental of ecology, fundamental of genetics and behavior of organisms

09-311-149

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-3-1)
Principles of Biology Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-148 หลักชีววิทยา หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-311-148 Principles of Biology or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชกลองจุลทรรศน เซลลพืชและเซลลสัตว การแบงเซลล
การลําเลียงสารผานเซลล กระบวนการเมแทบอลิซึม เนื้อเยื่อและโครงสรางพืช
เนื้อเยื่อและโครงสรางสัตว การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาเบื้องตน
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พันธุศาสตรเบื้องตน และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
Experiments on using of microscope, plant and animal cells, cell division, cell
transportation, process of metabolism, tissues and structures of plant, tissues and
structures of animals, classification of organisms, fundamental of ecology,
fundamental of genetics and behavior
09-312-263

จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Microbiology
วิชาบังคับก่ อน : 09-041-140 ชีววิทยา หรือ
09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป หรือ
09-311-148 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 09-041-140 Biology or
09-311-050 General Biology or
09-311-148 Principles of Biology
ประวัติ ความสําคัญและหลักทางจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสรางของเซลล
จุลินทรีย การจัดจําแนกหมวดหมู การดํารงชีพและเมแทบอลิซึม การสืบพันธุและ
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย โรคที่เกิดจากจุลินทรียและระบบภูมิคุมกัน
จุลชีววิทยาประยุกต
History, important and principles of microbiology, morphology, structure of
microbial cell, classification, living and metabolism, microbial reproduction and
growth, microbial disease and immune system, applied microbiology

09-312-264

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
General Microbiology Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-041-141 ปฏิบัติการชีววิทยา หรือ
09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา และ
09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-041-141 Biology Laboratory or
09-311-149 Principles of Biology Laboratory and
09-312-263 General Microbiology or concurrent
enrollment
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ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูพื้นฐานของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือทาง
จุลชี ววิ ทยา การเตรียมอาหารเลี้ ยงเชื้ อและการกําจั ดเชื้อ การแยกเชื้อบริ สุท ธิ์
การศึ ก ษาสมบั ติ บางประการของจุ ลิ นทรี ย การควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ยด วยวิ ธี ท าง
กายภาพและเคมี การตรวจสอบจุลินทรียในสิ่งแวดลอม
Experiments on basic knowledge of microbiological laboratory, materials and
equipments in microbiology, media preparation and sterilization, pure culture
isolation, microbial characteristics studies, microbial control by physical and
chemical methods, microorganisms detection in environment
09-410-155

ฟิ สิ กส์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introductory Physics
เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิล
เลต กลศาสตร ข องไหล อุ ณ หพลศาสตร คลื่ น และคลื่ น เสี ย ง สนามไฟฟ า
สนามแมเหล็ก ไฟฟากระแสตรง คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงและทัศนศาสตร ฟสิกส
ยุคใหม
Vector, force and motion, momentum and energy, oscillatory motion, fluid
mechanics, thermodynamics, waves and sound waves, electric fields, magnetic
fields, direct current, electromagnetic wave, light and optics, modern physics

09-410-156

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ เบือ้ งต้ น
1(0-3-1)
Introductory Physics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น หรือเรียนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-410-155 Introductory Physics or concurrent
enrollment
ปฎิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบ
ออสซิลเลต กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร คลื่นและคลื่นเสียง สนามไฟฟา
สนามแมเหล็ก ไฟฟากระแสตรง แสงและทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม
Experiments on force and motion, momentum and energy, oscillatory motion,
fluid mechanics, thermodynamics, waves and sound waves, electric fields,
magnetic fields, direct current, light and optics, modern physics
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09-211-202

เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-127 เคมี 2
Pre-requisite : 09-210-127 Chemistry 2
พื้ น ฐานทางเคมี อ นิ น ทรี ย โครงสร า งผลึ ก และเคมี ส ถานะของของแข็ ง
สารประกอบ โคออรดิเนชัน ทฤษฎีเวเลนซบอนด ทฤษฎีสนามผลึก กลไกการ
เกิดปฏิ กิริยา ของสารประกอบโคออรดิเ นชั น สถานะพลังงานเชิ งอะตอมและ
โมเลกุล และสัญลักษณเทอม
Basic of inorganic chemistry, crystal structures and chemistry of the solid state,
coordination compounds, valence bond theory, crystal field theory, reaction
mechanism of coordination compounds, atomic and molecular energy states and
term symbols

09-211-203

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
1(0-3-1)
Inorganic Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 09-211-202 เคมีอนินทรีย์ 1 หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-211-202 Inorganic Chemistry 1 or concurrent
enrollment
ปฏิ บั ติก ารเกี่ ยวกั บเคมีข องแข็ ง เคมีข องสารละลาย สมบั ติ ข องธาตุ แ ละ
สารประกอบของธาตุหมูหลัก ธาตุแทรนซิชัน สมบัติความเปนแมเหล็กของธาตุ
สมบัติของสารประกอบโคออรดิเนชัน
Experiments on chemistry in solid and solution, properties of elements and
compounds in main group, transition metals, magnetism of elements, properties
of coordination compounds

09-211-204

เคมีอนินทรีย์ 2
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-211-202 เคมีอนินทรีย์ 1
Pre-requisite : 09-211-202 Inorganic Chemistry 1
สมมาตรของโมเลกุล ทฤษฎีกรุป การสั่นของโมเลกุล อินฟาเรดสเปกโทรสโกป
และรามานสเปกโทรสโกปเบื้องตน สารประกอบโลหะอินทรีย
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Molecular symmetry, group theory, introduction to molecular vibration, infared
spectroscopy and raman spectroscopy, organometallic compounds
09-212-102

เคมีอนิ ทรีย์ 1
3(3-0-6)
Organic Chemistry 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-125 เคมี 1
Pre-requisite : 09-210-125 Chemistry 1
สารประกอบอิ นทรี ย สารประกอบแอลิแ ฟติ กและแอโรมาติ กไฮโดรคารบ อน
สารประกอบแอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร แอลดีไฮดและคีโทน กรดคารบอกซิลิก
และอนุพันธ และสารประกอบแอมีนและแอโซ
Organic compounds, aliphatic and aromatic hydrocarbon, alcohol, phenol, ether,
aldehyde and ketone, carboxylic and its’derivative, amine and azo compounds

09-212-103

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์ 1
1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอินทรีย์ 1 หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chemistry 1 or concurrent
enrollment
การทดสอบสมบั ติทางกายภาพของสารอิ น ทรี ย การทํ าให ส ารบริ สุ ท ธิ์ การ
วิเคราะหธาตุที่เปนองคประกอบของสารอินทรีย สารประกอบแอลิแฟติก และแอ
โรมาติกไฮโดรคารบอน และการทดสอบสมบัติของสารตามหมูฟงกชัน
Experiments on physical property of organic compounds, purification, elemental
analysis, aliphatic and aromatic hydrocarbon, functional group

09-212-204

เคมีอนิ ทรีย์ 2
3(3-0-6)
Organic Chemistry 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอินทรีย์ 1
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chemistry 1
สเทอริโอเคมี อิแนนทิโอเมอร ไดแอสเทอรรีโอเมอร คอนฟอรเมชัน ปฏิกิริยาที่
เกี่ยวของในทางสเทอริโอเคมี ปฏิกิริยาคอนเดนเซชัน และปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ
สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกชนิดหาและหกเมมเบอริงและฟวสริง
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Stereochemistry, enantiomer, diastereomer, conformation, stereochemistry
reaction, condensation and related reaction heterocyclic compounds, fivemembered ring, six-membered ring and fused ring
09-212-205

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์ 2
1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-103 ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์ 1 และ
09-212-204 เคมีอนิ ทรีย์ 2 หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-212-103 Organic Chemistry Laboratory 1 and
09-212-204 Organic Chemistry 2 or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสเทอริโอเคมี สารประกอบอินทรีย ที่มีหมูพอลิฟงกชันแนลลิตี
และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก ชนิดหาและหกเมมเบอริงและฟวสริง
Experiments on stereochemistry, polyfunctional and heterocyclic organic
compounds, five-membered ring, six- membered ring and fused ring

09-212-410

การวิเคราะห์ สารประกอบอินทรีย์ทางสเปกโทรสโกปี
2(2-0-4)
Spectroscopic Method of Organic Compounds
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-204 เคมีอนิ ทรีย์ 2
Pre-requisite : 09-212-204 Organic Chemistry 2
ทฤษฎีของอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป อินฟราเรดสเปกโทรสโกป นิวเคลียร
แมกเนติ กเรโซแนนซ สเปกโทรสโกปและแมสสเปกโทรสโกป การวิเคราะห
สเปกตรัม และการประยุกตใชในการตรวจสอบสารประกอบอินทรีย
Theory of ultraviolet spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance
spectroscopy and mass spectroscopy, spectra analysis and application in spectroscopic,
identification of organic compounds

09-213-304

ชีวเคมี
Biochemistry
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอินทรีย์ 1
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chemistry 1

3(3-0-6)
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ความรูพื้นฐานของชีวเคมี โครงสรางและสมบัติของสารชีวโมเลกุล เอนไซมและ
การทํางานของเอนไซม การสังเคราะหโปรตีน ยีนและการควบคุม การทํางานของ
ยีน เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานของสารชีวโมเลกุล การประยุกตทางชีวเคมี
Fundamental of biochemistry, structure and properties of biomolecules, enzymes
and enzyme mechanisms, protein synthesis, gene expression and its regulation,
metabolism and bioenergetic of biomolecules, application to the field of
biochemistry
09-213-305

ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-213-304 ชีวเคมี หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-213-304 Biochemistry or concurrent enrollment
ปฏิ บัติก ารตรวจสอบสมบั ติ ข องสารชี วโมเลกุ ล การแยกสารชี วโมเลกุ ล การ
ทํางานของเอนไซม กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
Experiments on properties of biomolecules, biomolecular separation, function of
enzymes and metabolism of biomolecule

09-214-202

เคมีเชิงฟิ สิกส์ 1
3(3-0-6)
Physical Chemistry 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-127 เคมี 2 และ
09-111-151 แคลคูลสั 1
Pre-requisite : 09-210-127 Chemistry 2 and
09-111-151 Calculus 1
ทฤษฎีทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับฟงกชัน และกระบวนการทางอุณหพลศาสตร
อุณหเคมี กฎวั ฏ ภาค สมดุ ล วั ฏ ภาคและแผนผั ง วั ฏ ภาค สมดุ ล เคมี ทฤษฎี ท าง
เคมีไฟฟา การนําไฟฟา กระบวนการทางเคมีที่ขั้วไฟฟา/อิเล็กโทรไลต
Theory of thermodynamics about function and processes, thermo- chemistry,
phase rule, phase equilibria and diagram, chemical equilibrium, electrochemical
theory, conductivity, electrochemical processes at electrode/electrolyte
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09-214-204

เคมีเชิงฟิ สิกส์ 2
3(3-0-6)
Physical Chemistry 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-214-202 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
Pre-requisite : 09-214-202 Physical Chemistry 1
อัตราการเกิดปฏิกิริยาและปจจัยที่มีผล ปฏิกิริยาอันดับตางๆ ทฤษฎีจลนศาสตร
กลศาสตรควอนตัม สมการคลื่นโชรดิงเงอร โอเปอเรเตอร สมการโชรดิงเงอรของ
อะตอมไฮโดรเจน สเปกโทรสโกปของโมเลกุล ทฤษฎีจลนของแกส
Rate law and factors, order of reaction, kinetic theory, quantum mechanics, the
SchrÖdinger wave equation, operator and the SchrÖdinger wave equation for
hydrogen atom, molecular spectroscopy, kinetic theory of gas

09-214-206

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิกส์
1(0-3-1)
Physical Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-214-204 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2 หรือเรียนควบคู่
Pre-requisite : 09-214-204 Physical Chemistry 2 or concurrent
enrollment
ปฏิบั ติการเกี่ ยวกั บอุณหพลศาสตร อุณหเคมี สมดุล วัฏภาคและแผนผั งวัฏ ภาค
สมดุลเคมี เคมีไฟฟา จลนศาสตรเคมี และทฤษฎีจลนของแกส
Experimental on thermodynamics, thermochemistry, phase equilibria and
diagram, chemical equilibrium, electrochemistry, chemical kinetics and kinetic
theory of gas

09-215-207

เคมีวเิ คราะห์
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-127 เคมี 2
Pre-requisite : 09-210-127 Chemistry 2
ความรูพื้นฐานของเคมีวิเคราะห สถิติในขอมูลทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหโดย
น้ําหนัก ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการไทเทรต การไทเทรตแบบกรด-เบส ไฟฟาเคมี
เบื้ องต น การไทเทรตแบบรี ดอกซ การไทเทรตแบบเกิ ด ไอออนเชิ งซ อน การ
ไทเทรตแบบเกิดตะกอนและการวิเคราะหโดยเทคนิคคัลเลอรริเมตรี
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Fundamental of analytical chemistry, statistics in analytical data, gravimetric
analysis, introduction to titration, acid-base titration, introduction to
electrochemistry, redox titration, complexation titration, precipitation titration
and colorimetric analysis
09-215-208

ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห์
2(0-6-2)
Analytical Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-215-207 เคมีวเิ คราะห์ หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-215-207 Analytical Chemistry or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงคุณภาพ การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การไทเทรต
แบบกรด-เบส การไทเทรตแบบรีดอกซ การไทเทรตแบบเกิดไอออนเชิงซอน การ
ไทเทรตแบบเกิดตะกอนและการวิเคราะหโดยเทคนิคคัลเลอรริเมตรี
Experiments on qualitative analysis, gravimetric analysis, acid-base titration,
redox titration, complexation titration, precipitation titration and colorimetric
analysis

09-215-317

เทคนิคการแยกสาร
3(3-0-6)
Separation Techniques
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอิ นทรีย์ 1 และ
09-215-207 เคมีวเิ คราะห์
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chemistry 1 and
09-215-207 Analytical Chemistry
หลักการของเทคนิคการแยก วิธีสกัดดวยตัวทําละลาย การกลั่น หลักการ วิธีโคร
มาโทกราฟ โครมาโทกราฟแบบกระดาษ โครมาโทกราฟแบบผิวบางและแบบคอลัมน
แกสโครมาโทกราฟและลิควิคโครมาโทกราฟ
Principles of separation techniques, solvent extraction, distillation, principles of
chromatography, paper chromatography, thin-layer and column
chromatography, gas chromatography and liquid chromatography
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09-215-323

ปฏิบัติการการแยกสารทางเคมี
2(0-6-2)
Chemical Separation Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-215-317 เทคนิคการแยกสาร หรือ เรียนควบคู่
Pre-requisite : 09-215-317 Separation Techniques or
concurrent enrollment
ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของกับเทคนิคการแยก การสกัดดวยตัวทําละลาย การ
กลั่น และการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟ
Experiments on separation techniques, solvent extraction, distillation and
chromatographic separation

09-215-333

เคมีวเิ คราะห์ เชิงสเปกโทรโฟโตเมตรี
3(3-0-6)
Spectrophotometric Analytical Chemistry
วิชาบังคับก่อน : 09-215-317 เทคนิคการแยกสาร
Pre-requisite : 09-215-317 Separation Technics
หลักการของสเปกโทรสโกป เทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกป
เทคนิคฟลูออเรสเซนซและฟอสฟอเรสเซนสสเปกโทรสโกป เทคนิคสเปกโทร
สโกปเชิงอะตอม เอกซเรยสเปกโทรสโกป
Principles of spectroscopy, ultraviolet and visible spectroscopy, fluorescence
and phosphorescence spectroscopy, atomic spectroscopy and x-ray spectroscopy

09-215-334

ปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยใช้ เครื่องมือ
2(0-6-2)
Instrumental Analysis Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-215-333 เคมีวเิ คราะห์ เชิงสเปกโทรโฟโตเมตรี
หรือเรียนควบคู่และ
09-215-323 ปฏิบตั ิการการแยกสารทางเคมี
Pre-requisite : 09-215-333 Spectrophotometric Analytical Chemistry
or concurrent enrollment and
09-215-323 Chemical Separation Laboratory
ปฏิบัติการทดลองโดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหทางเคมีที่เกี่ยวของกับเทคนิค
ทาง สเปกโทรสโกปและเทคนิคทางเคมีไฟฟา
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Experiments on the use of analytical instruments including spectroscopic
techniques and electrochemical techniques
09-215-337

การวิเคราะห์ ทางเคมีไฟฟ้า
Electrochemical Analysis
โพเทนชิโอเมตรี คูลอมเมตรี อิเล็กโทรกราวิเมตรี และโวลแทมเมตรี
Potentiometry, coulometry, electrogravimetry, and voltammetry

2(2-0-4)

09-216-144

สารเคมีและความปลอดภัย
2(2-0-4)
Chemical and Safety
ทฤษฎีของการเกิดไฟ เสถียรภาพของสารเคมี การเก็บรักษา การใชและการทําลาย
สารเคมีที่อันตราย ความเปนพิษ อันตรายจากกัมมันตรังสี ความปลอดภัยในการ
ใชไฟฟา อุปกรณการปองกันอันตราย ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การ
บริหารและการจัดการเพื่อความปลอดภัย
Flammable, reactive chemicals, chemical storage, waste disposal, toxic
chemicals, radiation hazard, electrical safety, personal protection, laboratory
safety, safety program

09-216-245

คอมพิวเตอร์ สําหรับเคมี
2(1-3-3)
Computer for Chemistry
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร การใช โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป สํ า หรั บ การ
วิเคราะหขอมูลทางเคมี การเขียนรายงานผลและการนําเสนอขอมูล
Introduction to computer, computer application for chemical analysis, report
writing and presentation

09-217-314

สัมมนาด้านเคมี
1(0-3-1)
Seminar in Chemistry
การคนควาผลงานที่ตีพิมพหรือรายงานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพเนนความสําคัญดาน
การเขียนและการรายงานโดยเสนอโครงเรื่องที่จะสัมมนาตอคณาจารยผูควบคุม
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Search for research publications and/or articles involoed in related topics,
emphasize on report writing and presentation by proposing research outline for
the seminar to the mentors
09-218-301

โครงงานด้านเคมี 1
1(0-4-1)
Project in Chemistry 1
การค นควา การเขียนเคาโครงงานวิจั ย การนําเสนอและการมี ส วนรวมในการ
อภิปรายงานวิจัย ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
Literature review, writing of research proposal, presentation and participation in
research discussion, by consideration of project advisor

09-218-302

โครงงานด้านเคมี 2
2(0-8-2)
Project in Chemistry 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-218-301 โครงงานด้ านเคมี 1
Pre-requisite : 09-218-301 Project in Chemistry 1
การทําวิจัยทางดานเคมีที่นาสนใจ สอดคลองกับเคาโครงงานวิจัยจากโครงงาน
ดานเคมี 1 นําเสนอผลการทดลองพรอมสงรายงานฉบับสมบูรณ ภายใตการดูแล
และใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
Conducting on interesting chemical research consistency with the research
proposal from Project in Chemistry, presentation and report writing in chemistry
project, by consideration of project advisor

09-211-305

เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์
2(2-0-4)
Organometallic Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : 09-211-202 เคมีอนินทรีย์ 1 และ
09-212-204 เคมีอินทรีย์ 2
Pre-requisite : 09-211-202 Inorganic Chemistry 1 and
09-212-204 Organic Chemistry 2
สารประกอบโลหะอิ น ทรี ย ข องธาตุ ห มู ห ลั ก และธาตุ แ ทรนซิ ชั น กฎ 18
อิเล็กตรอน พันธะระหวางโลหะและลิแกนด ปฏิกิริยาของสารประกอบโลหะ
อินทรีย
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Organometallic compounds of main group and transiton elements, 18 electron
rule, bonding between metal and ligands, reactions of organometallic
compounds
09-212-306

ผลิตภัณฑ์ ทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Products
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-204 เคมีอนิ ทรีย์ 2
Pre-requisite : 09-212-204 Organic Chemistry 2
การจําแนกประเภทของสารผลิตภัณฑธรรมชาติตามวิธีชีวสังเคราะห โครงสราง
ทางเคมี โพลีคีไทด เทอรปนอยด สเตอรอยด แอโรมาติกไฮโดรคารบอนและ
สารคลายคลึง แอลคาลอยดและผลิตภัณฑธรรมชาติอื่น ๆ
Biosynthesis classification of natural products, chemical structure of natural
products, polyketides, terpenoids, steroids, aromatic hydrocarbon and analogues,
alkaloids and other

09-212-308

เคมีอนิ ทรีย์ข้ นั สู ง
3(3-0-6)
Advanced Organic Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-204 เคมีอนิ ทรีย์ 2
Pre-requisite : 09-212-204 Organic Chemistry 2
กลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ปฏิกิริยาการแทนที่นิวคลิโอไฟล ปฏิกิริยาการเติม
ของสารประกอบที่มีขั้ว และปฏิกิริยาการกําจัด คารแบนไอออนและนิวคลิโอฟลิก
คารบอนสปชีส ปฏิกิริยาของสารประกอบคารบอนิล แอโรมาติกซิตี ปฏิกิริยา
การแทนที่แบบอิเล็กโทรฟลิกของสารประกอบแอโรมาติกและปฏิกิริยาแบบแรดิ
คัล
Organic reaction mechanism, nucleophilic substitution reaction, polar addition
reaction and elimination, carbanion and nucleophilic carbon, species, reaction of
carbonyl compound, aromaticity, electrophilic aromatic substitution and radical
reaction
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09-212-309

การสังเคราะห์ สารประกอบอินทรีย์
3(3-0-6)
Organic Synthesis
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-204 เคมีอนิ ทรีย์ 2
Pre-requisite : 09-212-204 Organic Chemistry 2
การสังเคราะหแบบรีโทร การเปลี่ยนแปลงหมูฟงกชันของสารอินทรีย ปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน หมูปองกันการเกิดปฏิกิริยาและปฏิกิริยาสเทอริโอซิ
เล็กทีฟ การวางแผนการสังเคราะหสารอินทรีย
Retrosynthesis, functional group exchange reaction, oxidation, reduction,
protecting group and stereoselective reaction, synthetic strategies reaction

09-212-310

ปฏิบัติการสังเคราะห์ สารประกอบอินทรีย์
2(0-6-2)
Organic Synthesis Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-204 เคมีอนิ ทรีย์ 2 หรือเรียนควบคู่
Pre-requisite : 09-212-204 Organic Chemistry 2 or concurrent
enrollment
ปฎิ บั ติ ก ารเกี่ ย วการสั ง เคราะห แ บบรี โ ทร การเปลี่ ย นแปลงหมู ฟ ง ก ชั น ของ
สารอินทรีย ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน หมูปองกันการเกิดปฏิกิริยาและ
ปฏิกิริยาสเทอริโอซิเล็กทีฟ
Experiments on retrosynthesis, functional group exchange reaction, oxidation,
reduction, protecting group and stereoselective reaction, synthetic strategies
reaction

09-212-311

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์ และผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
1(0-3-3)
Organic Synthesis and Natural Product Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอินทรีย์ 1 และ
09-212-103 ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์ 1
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chenistry 1 and
09-212-103 Organic Chemistry Laboratory 1
เพื่อเรียนปฏิบัติการในการแยกสารผลิตภัณฑธรรมชาติโดยการกลั่นดวยไอน้ําและ
การสั ง เคราะห ส ารอิ น ทรี ย ด ว ยปฏิ กิ ริ ย าชนิ ด ต า งๆ ได แ ก การสั ง เคราะห 5nitrosalicylic acid โดยปฏิ ริ ย าไนเตรชั น การสั ง เคราะห cyclohexanol โดย
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ปฏิกิริยารีดักชันของ cyclohexanone การสังเคราะห adipic acid โดยปฏิกิริยา
ออกซิ เ ดชั น ของ cyclohexanol การสั ง เคราะห อี เ ทอร โ ดยวิ ธี วิ ล เลี ย มสั น
(Williamson synthesis of ethers) ทําการแยกสารผลิตภัณฑและตรวจสอบโดย
วิธีการเบื้องตน เชน การตรวสอบดวย TLC การวัดจุดหลอมเหลว และ/หรือ การ
วัดสเปกตรัม IR รวมไปถึงการฝกปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยและการนําเสนอ
ผลงาน
To study and practice on isolation of natural products by a steam distillation and
organic syntheses using various reactions, i.e. 5-nitrosalicylic acid synthesis by
nitration, cyclohexanol synthesis by reduction of cyclohexanone, adipic acid
synthesis by oxidation of cyclohexanol, and Williamson synthesis of ethers.
Characterization of products from isolation and syntheses using preliminary
methods, e.g. checking TLC, determining m.p., and/or analyzing IR spectra,
practice how to write acedamic articles and present research results
09-212-411

ปฏิบัติการวิเคราะห์ สารประกอบอินทรีย์ทางสเปกโทรสโกปี
2(0-6-2)
Spectroscopic Method of Organic Compounds Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-410 การวิเคราะห์ สารประกอบอินทรีย์
ทางสเปกโทรสโกปี หรือเรียนควบคู่
Pre-requisite : 09-212-410 Spectroscopic Method of Organic
Compounds or concurrent enrollment
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการจําแนกและการวิเคราะหสารประกอบอินทรียตาม
สมบั ติ ท างกายภาพและทางเคมี การตรวจสอบโครงสร า งทางเคมี ข อง
สารประกอบอินทรียโดยใชเทคนิคสเปกโทรสโกป
Experiments on identification and analysis of organic compounds based on
physical and chemical properties, chemical structure identification of organic
compounds using spectroscopic techniques
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09-214-313

เคมีพนื้ ผิวและคอลลอยด์
3(3-0-6)
Surface Chemistry and Colloids
วิชาบังคับก่ อน : 09-214-204 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
Pre-requisite : 09-214-204 Physical Chemistry 2
พื้นผิวและปรากฏการณที่พื้นผิว สมบัติของคอลลอยด ความตึงผิว การวัดคาแรง
ตึงผิวการวัดคามุมสัมผัส การดูดซับแบบตางๆ การดูดซับเชิงเคมีและเชิงกายภาพ
ผิวที่มีประจุ สมบัติของพื้นผิว การประยุกตเคมีพื้นผิวและคอลลอยด
Surface and phenomena at the interface, properties of colloids, surface tension
and its measurement, contact angle measurement, physicosorption and
chemisorption, charged surface, properties of surface, and application of surface
chemistry and colloids

09-214-314

เคมีนิวเคลียร์
3(3-0-6)
Nuclear Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : 09-211-202 เคมีอนินทรีย์ 1
Pre-requisite : 09-211-202 Inorganic Chemistry 1
โครงสรางอะตอม นิวเคลียสของอะตอมและความเสถียร กัมมันตภาพรังสี การ
สลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี อันตรกิริยาของรังสีตอสสาร ปฏิกิริยานิวเคลียร
หัววัดรังสี ระบบการวัดรังสี และสถิติในการวัดรังสี ผลของรังสีตอสิ่งมีชีวิต
หลักการปองกันอันตรายจากรังสี การวิเคราะหทางเคมีดวยเทคนิคเชิงนิวเคลียร
เทคนิคการกําหนดอายุโดยสารกัมมันตรังสี เคมีรังสีและการประยุกตใชประโยชน
หลักการของโรงไฟฟานิวเคลียร
Atomic structure, nucleus of atom and stability, radioactivity, radioactive decay,
interaction of radiation with matter, nuclear reaction, radiation detector,
radiation measurement system and radiation measurement statistics, radiation
effect on living organism, radiation protection, chemical analysis by nuclear
techniques, radiometric dating, radiation chemistry and its application,
principles of nuclear power plant
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09-215-321

การวิเคราะห์ ทางความร้ อน
2(2-0-4)
Thermal Analysis
วิชาบังคับก่ อน : 09-214-204 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
Pre-requisite : 09-214-204 Physical Chemistry 2
ทฤษฎีการวิเคราะหทางความรอน สมบัติเฉพาะทางกายภาพ สมบัติเชิงกลของ
วัสดุที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางความรอน โดยใชเทคนิค Differential Scanning
Calorimetry (DSC) Differential Thermal Analysis (DTA) Thermogravimetric
Analysis (TGA) Thermomechanical Analysis (TMA) Dynamic Mechanical
Analysis (DMA) และการประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหดวยสมบัติทางความ
รอนในเชิงวิเคราะหทางคุณภาพและปริมาณของวัสดุ
Thermal analysis theory, measurement of physical and mechanical properties of
materials related with thermal differentiation using Differential Scanning
Calorimetry (DSC), Differential Thermal Analysis (DTA), Thermogravimetric
Analysis (TGA), Thermomechanical Analysis (TMA) and Dynamic Mechanical
Analysis (DMA), and application of thermal analysis techniques for qualitative
and quantitative analysis of material

09-215-322

อิเล็กโทรโฟเรซิส
2(2-0-4)
Electrophoresis
วิชาบังคับก่ อน : 09-213-304 ชีวเคมี
Pre-requisite : 09-213-304 Biochemistry
หลักการและทฤษฎีทางอิเล็กโทรโฟเรซิส ประเภทของอิเล็กโทรโฟเรซิส การ
ประยุกตใชอิเล็กโทรโฟเรซิสในการวิเคราะห
Principles and theory of electrophoresis, the sort of electrophoresis, application
of electrophoresis for analytical

09-215-338

ปฏิบัติการวิเคราะห์ คุณภาพนํา้
1(0-3-1)
Water Quality Analysis Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-215-208 ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห์ หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-215-208 Analytical Chemistry Laboratory or
concurrent enrollment
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ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมี
Experiments on physical and chemical methods for water quality analysis
09-216-327

วัสดุศาสตร์
2(2-0-4)
Materials Science
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-127 เคมี 2
Pre-requisite : 09-210-127 Chemistry 2
วัสดุศาสตรเบื้องตน วัสดุประเภทโลหะ พอลิเมอร เซรามิก แกว วัสดุผสม วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส วัสดุสมารท วัสดุนาโน การออกแบบและการเลือกวัสดุ
Introduction to materials science types of materials, metal, polymer, ceramic,
glass, compositematerials, electronic materials, smart materials, nanomaterials,
design and selection

09-216-330

กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี
3(3-0-6)
Chemical Process Industry
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอนิ ทรีย์ 1
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chemistry 1
เครื่องมือการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพ และเคมีของวัตถุ ดิบใหเป นผลิ ตภัณฑ
และการประเมินวัฎจักรชีวิตของกระบวนการผลิต
Unit operation and unit process on material to product and life cycle assessment
of production process

09-216-335

การปรับสภาพนํ้าใช้ นํา้ ทิง้
3(3-0-6)
Water and Waste Water Treatment
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอินทรีย์ 1
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chemistry 1
แหล งกําเนิดมลพิษของน้ํ า ตั วแปรในการชี้คุ ณภาพน้ํ าและผลกระทบการปรั บ
สภาพน้ําทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา การปรับปรุงคุณภาพน้ําตามมาตรฐาน
และคุณภาพน้ําในประเทศไทย
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Source of water pollution, parameters influencing water quality and impact,
physical, chemical and biological treatment processes, water quality
improvement and water quality in Thailand
09-216-338

วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
3(3-0-6)
Polymer Science
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอนิ ทรีย์ 1
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chemistry 1
การจําแนกชนิดของพอลิเ มอร การตรวจสอบโครงสรางพอลิเ มอร สมบัติทาง
กายภาพและสมบัติทางกลของพอลิเมอรปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (จลนศาสตร
และกลไก) ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการพอลิเมอไรเซชันและโคพอลิเมอไรเซชัน
Polymer classification, polymer characterization, physical and mechanical
properties of polymer, polymerization reactions (kinetics and mechanisms),
theory of polymerization processes and copolymerization

09-216-339

พอลิเมอร์ คอลลอยด์
3(3-0-6)
Polymer Colloids
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอนิ ทรีย์ 1
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chemistry 1
การพอลิเมอไรเซชันในระบบที่ ไม เป นเนื้ อเดียวกัน การพอลิ เมอไรเซชัน แบบ
อิ มั ล ชั น (กลไกและการเตรี ย ม) สั ณ ฐานวิ ท ยาของอนุ ภ าค ความเสถี ย รของ
คอลลอยด การตรวจหาลัก ษณะเฉพาะของคอลลอยด สมบั ติที่ สํ าคัญและการ
ประยุกตใชคอลลอยด และการวิจัยดานคอลลอยดในปจจุบัน
Heterogeneous polymerization, emulsion polymerization (mechanism and
preparation), particle morphology, stability of colloids, characterization of
polymer colloids, important properties and applications of latex, and current
research interest
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09-216-340

เทคโนโลยีอาหาร
2(2-0-4)
Food Technology
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอินทรีย์ 1
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chemistry 1
สาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหาร กระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารโดย
วิธีการตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรม ประเภทการทําแหง การแชแข็ง การบรรจุ
กระปองและการใชสารเคมี ผลพลอยไดจากการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑที่ได
The cause of food spoilages, food processing and preservative methods for
industrial utilization, various types of drying, freezing, canning, utilization of
chemical by-products from productions and quality control in product
availability

09-216-341

เทคโนโลยีทางเคมีชีวภาพ
3(3-0-6)
Biological and Chemical Technology
วิชาบังคับก่ อน : 09-213-304 ชีวเคมี
Pre-requisite : 09-213-304 Biochemistry
เทคโนโลยี ที่ ผสมผสานความรู วิ ทยาศาสตร หลายสาขา (เคมี ชี วเคมี จุ ลชี ววิ ทยา
ชีววิทยาฯลฯ) มาใชในการนําสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว จุลินทรีย) มาผลิตผลิตภัณฑตางๆ
ไดแก ยารักษาโรค วัคซีน ฮอรโมน เอนไซมและการตรึงเอนไซม ตลอดจนการบําบัด
สิ่งแวดลอมดวยจุลินทรีย พรอมปฏิบัติการบางหัวขอ
Integration of scientific knowledge (chemistry, biochemistry, microbiology, biology),
production from plant, animal, microorganism such as medicine, vaccine, hormone,
enzyme and immobilized enzyme, environmental remedy by microorganism and some
experiments
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09-216-342

ไบโอเซนเซอร์
2(2-0-4)
Biosensor
ความหมาย องคประกอบและการจําแนกประเภทของไบโอเซนเซอร หลักการออกแบบ
และการสรางไบโอเซนเซอร และการประยุกตใชไบโอเซนเซอร
Meaning, composition and classification of biosensor, design and application of
biosensor

09-216-343

หัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านเคมี
2(2-0-4)
Selected Topics in Chemistry
หัวขอที่นาสนใจทางดานเคมี เทคนิคหรือวิชาการสมัยใหมที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิทยาศาสตรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
Special topics in chemistry, advance techniques or knowledge from scientific
journals in Thailand and abroad

09-216-346

วิทยาศาสตร์ สภาวะแวดล้ อม
3(3-0-6)
Environmental Science
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอินทรีย์ 1
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chemistry 1
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาวะแวดลอม ระบบนิเวศนที่ประกอบดวยดิน น้ํา
อากาศ และพลังงาน แหลงกําเนิดของมลพิษ ผลกระทบของมลพิษตอสิ่งแวดลอม
การควบคุมและปองกันการเกิดมลพิษ
The relationship between the human and environment, ecosystem consisting of
soil water air and energy, sources of pollution, environment impact of pollutant,
pollution control and prevention

09-216-347

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Control
วิชาบังคับก่ อน : 09-121-045 สถิติทั่วไป
Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics
ระบบการควบคุ มคุ ณภาพในงานอุตสาหกรรม กลุมสรางคุณภาพขอมูล ใบ
ตรวจสอบสถิติเบื้องตน แผนภูมิควบคุมการผลิต พาเรโตไดอะแกรม ไดอะแกรม
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เหตุและผลการใชกลุมสรางคุณภาพ แผนการสุมตัวอยางโดยใชมาตรฐานความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑและรูปแบบคาใชจายทางการควบคุมคุณภาพ
Quality control processes in industry, data quality control circle, statistical basic
of the check sheet, production control charts, Pareto diagram, cause and effect
diagram of sampling, plan based on confidence in the product and cost model in
quality control
09-216-348

การวิเคราะห์ ทางเคมีด้านสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Chemical Analysis
มลพิ ษและการตรวจวั ดมลพิ ษสิ่ ง แวดล อมในภาพรวม หลั ก การวิ เ คราะห โดย
เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห ขั้ น สู ง เทคนิ ค การเตรี ย มตั ว อย า งและวิ ธี ก ารวิ เ คราะห
สารอินทรียระเหยงาย สารอินทรียระเหยยาก โลหะในสิ่งแวดลอม การควบคุม
คุณภาพ
Survey of pollutants and fundamental of environmental measurement, principles
to analytical instrumentation, sample preparation techniques and analytical
method for volatile semi-volatile organic compound metal quality control

09-216-349

พิษวิทยาสิ่ งแวดล้ อม
2(2-0-4)
Environmental Toxicology
วิชาบังคับก่ อน : 09-213-304 ชีวเคมี
Pre-requisite : 09-213-304 Biochemistry
พิษวิทยาสิ่ง แวดลอมในภาพรวม สมบัติทางเคมี การกระจายตัวของสารพิษใน
สิ่งแวดลอม การนําเขาสูรางกาย การแพรกระจาย เมทาบอลิซึมและการขับออก
ของสารพิษจากรางกาย ความสัมพันธระหวางปริมาณสารเคมีและการตอบสนอง
ของสิ่งมีชีวิต หลักพิษวิทยาของระบบนิเวศน
Introduction to environmental toxicology, chemistry fate and distribution of
toxicants in environment, uptake distribution metabolism and excretion of toxic
agents in living organisms, Dose-Response Relationship of toxic agents to
living organisms, principles of ecotoxicology
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09-216-350

หลักการจัดการคุณภาพห้ องปฏิบัติการเคมี
3(3-0-6)
Principles of Quality Management in Chemical Laboratory
มาตรฐาน ขอบังคับ และประโยชนของระบบการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ
เคมี หลักของหองปฏิบัติการเคมีที่ดี เทคนิคและกระบวนการการควบคุมคุณภาพ
ภายในของห องปฏิบั ติก ารเคมี คุณ สมบั ติข องนั ก เคมี วิ เ คราะห มื ออาชี พ การ
ทดสอบความใช ได ข องวิ ธีวิเ คราะห แนวทางการจั ด การห องปฏิ บั ติก ารตาม
มาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 17025 : 2500
Standard, regulation, benefits of quality assurance system in chemical
laboratory, principal of good chemical laboratory, techniques and process of
internal quality control, property of analytical chemist professional, method
validation, ISO/IEC guide 17025:2500

09-216-351

ปฏิบัติการพอลิเมอร์ คอลลอยด์
2(0-6-2)
Polymer Colloids Laboratory
วิชาบังคับกอน : 09-216-339 พอลิเมอร์ คอลลอยด์ หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-216-339 Polymer Colloids or concurrent enrollment
ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของกับการพอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชัน พอลิเมอไรเซ
ชัน แบบมิ นิ อิมั ล ชั น พอลิเ มอไรเซชัน แบบแขวนลอย พอลิ เ มอไรเซชั น แบบ
ตกตะกอน พอลิเมอไรเซชันแบบกระจาย การเตรียมพอลิเมอรแคปซูล และการ
ตรวจหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอรคอลลอยด
Experiments on emulsion polymerization, miniemulsion polymerization,
suspension polymerization, precipitation polymerization, dispersion
polymerization, polymer capsule preparation and characterization of polymer
colloids

09-210-102

หลักเคมี
3(3-0-6)
Principles of Chemistry
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลายปฏิกิริยาเคมีและไฟฟาเคมี
อั ต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี และสมดุ ล เคมี กรด เบส เกลื อ สารประกอบ
ไฮโดรคารบอนและอนุพันธ
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Atomic structure and periodic table, chemical bond, solution, chemical reaction
of electrochemistry, rate of reaction and chemical equilibrium, acid-base, salt,
hydrocarbon compounds and derivative
09-210-103

ปฏิบัติการหลักเคมี
1(0-3-1)
Principles of Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-102 หลักเคมี หรือ เรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-210-102 Principles of Chemistry or concurrent
enrollment
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ สมบั ติ ข องธาตุ แ ละไอออน สารประกอบไอออนิ ก และ
สารประกอบโคเวเลนต สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟาเคมี กรด เบส เกลือ
สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ
Experiments on properties of elements and ion, ionic compounds and covalent
compounds, solution, chemical reaction and electrochemistry, acid-base, salt,
hydrocarbon compounds and derivatives

09-210-113

เคมีประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Chemistry
อะตอมของธาตุ การจัดตารางธาตุ พันธะเคมี โลหะและโลหะเจือ การผุกรอนของ
โลหะ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย ปโตรเลียม พลาสติก ยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห สียอม เซรามิก การปรับสภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสีย
Atomic theory, periodic table, chemical bond, metals and metalloids, corrosion,
organic chemistry, petroleum, plastic,natural and synthetic rubber, dyes,
ceramics and water treatment

09-210-121

เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม โครงสรางของอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุ
ตามตารางพีริออดิก พันธะเคมี มวลสารสัมพันธ สารละลายและสมบัติคอลลิเก
ที ฟ สมบั ติ ข องแก ส ของแข็ ง ของเหลว สมดุ ล เคมี สมดุ ล ไอออนในน้ํ า
จลนศาสตรเคมี ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ ธาตุทรานสิชัน
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Atomic theory, electronic structure in atom, properties of elements in periodic
table, chemical bond, stoichiometry, solution and colligative properties, gas
solid and liquid properties, chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous
solution and kinetic chemistry, representative elements, non-metal, transition
elements
09-210-122

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
วิชาบังคับก่อน : 09-210-121 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่
Pre-requisite : 09-210-121 Chemistry for Engineers or concurrent
enrollment
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การชั่ ง ตวง วั ด ทางวิ ท ยาศาสตร สมบั ติ ข องธาตุ แ ละ
สารประกอบ มวลสารสั มพั นธ สารละลายและสมบั ติค อลลิเ กที ฟ สมดุล เคมี
ปฏิ กิ ริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตร เคมี สมบัติข องแก ส โครงสร างของผลึ ก
สามัญบางชนิด
Experiments on scientific measurements, elements and compounds properties,
stoichiometry, solution and colligative properties, chemical equilibrium, acidbase and salt reaction, kinetic chemistry, gas properties and crystalline structure

09-212-104

เคมีอนิ ทรีย์
3(3-0-6)
Organic Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-102 หลักเคมี หรือ
09-210-034 เคมีทั่วไป
Pre-requisite : 09-210-102 Principles of Chemistry or
09-210-034 General Chemistry
สารประกอบแอลิ แ ฟติ ก และแอโรมาติ ก ไฮโดรคาร บ อน สารประกอบ
แอลกอฮอล แอลดีไฮดและคีโทน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธของกรดคาร
บอกซิลิก และ สารประกอบแอมีน
Aliphatic and aromatic hydrocarbons, alcohol, aldehyde and ketone, carboxylic
acid and its derivative and amine compounds

254
09-212-105

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์
1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-104 เคมีอนิ ทรีย์ หรือเรียนควบคู่
Pre-requisite : 09-210-104 Organic Chemistry or concurrent enrollment
ปฏิ บัติการเกี่ ยวกั บเทคนิ ค การใช อุปกรณ ทางห องปฏิ บั ติการเคมีอิน ทรี ย การ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรียตามหมูฟงกชัน
ชนิดตางๆ
Experiments on techniques of organic chemistry equipments, physical and
chemical properties of functional group of organic compounds

09-213-219

ชีวเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Biochemistry
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-104 เคมีอินทรีย์
09-212-105 ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์
Pre-requisite : 09-212-104 Organic Chemistry
09-212-105 Organic Chemistry Laboratory
ความหมายและความสํา คัญ ของชีว เคมี เซลลแ ละองคป ระกอบของเซลล
โครงสรางทางเคมีแ ละหนาที่ข องสารชีวโมเลกุล ไดแ ก คารโบไฮเดรต ลิปด
โปรตีน เอนไซม และกรดนิว คลีอิค เมแทบอลิซ ึม เบื ้อ งตน การสัง เคราะห
โปรตีน การควบคุมการทํางานของยีน การประยุกตทางชีวเคมี
Meaning and important of biochemistry, cell and function of organelles,
structure and function of carbohydrate, lipid, protein, enzyme and nucleic acid,
basic concept of metabolism, protein synthesis, gene regulator, application to
the field of biochemistry

255
09-213-220

ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
General Biochemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-213-219 ชีวเคมีทั่วไปหรือเรียนควบคู่
Pre-requisite : 09-213-219 General Biochemistry or concurrent
enrollment
ปฏิบัติก ารเกี ่ย วกับ เทคนิค การใชเ ครื่อ งมือ ทางหอ งปฏิบ ัติก ารชีว เคมี การ
ทดสอบ ทางเคมีข องสารชีว โมเลกุล ชนิด ตา งๆ ไดแ ก คารโ บไฮเดรต ลิป ด
โปรตีน เอนไซม และกรดนิวคลีอิค
Experiments on techniques of biochemistry equipments, qualitative testing of
carbohydrate, lipid, protein, enzyme and nucleic acid

09-214-207

เคมีเชิงฟิ สิ กส์ ทั่วไป
3(3-0-6)
General Physical Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-102 หลักเคมี และ
09-210-103 ปฏิบัติการหลักเคมี หรือ
09-210-034 เคมีทั่วไป และ
09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ นและ
09-410-156 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ เบือ้ งต้ น
Pre-requisite : 09-210-102 Principles of Chemistry and
09-210-103 Principles of Chemistry Laboratory or
09-210-034 General Chemistry and
09-410-155 Introductory Physics and
09-410-156 Introductory Physics Laboratory
ลักษณะและสมบัติของแกส กฎและทฤษฎีของแกส กฎวัฏภาค สมดุลวัฏภาคและ
แผนผังวัฏภาค อุณหพลศาสตร อุณหเคมี จลนศาสตรเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา
และกลไกของปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟา
Gas properties, gas law and theory, phase rule, phase equilibria and diagram,
thermodynamics, thermochemistry, chemical kinetics, rate of reaction and
mechanism, electrochemistry

256
09-214-208

ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิกส์ ทั่วไป
1(0-3-1)
General Physical Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-214-207 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ ทั่วไปหรือเรียนควบคู่
Pre-requisite : 09-214-207 General Physical Chemistry or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแกส กฎและทฤษฎีของแกส สมดุลวัฏภาคและแผนผังวัฏภาค
อุณหพลศาสตร อุณหเคมี จลนศาสตรเคมี และเคมีไฟฟา
Experimental on kinetic theory of gas, phase equilibria and diagram,
thermodynamics, thermochemistry, chemical kinetics and electrochemistry

09-215-201

เคมีวเิ คราะห์ ทั่วไป
3(2-3-5)
General Analytical Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-102 หลักเคมี และ
09-210-103 ปฏิบัติการหลักเคมี
Pre-requisite : 09-210-102 Principles of Chemistry and
09-210-103 Principles of Chemistry Laboratory
หลักทั่วไปของเคมีวิเคราะห หนวยทางเคมี สถิติที่ใชในทางเคมีวิเ คราะห การ
ไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบการเกิด
สารประกอบเชิงซอน การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีด อกซ การวิเ คราะหไอออน
การวิเคราะหทางยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปเบื้องตนและปฏิบัติการ
General principles of analytical chemistry, chemical units, statistics in
analytical chemistry, acid-base titration, precipitation titration,
complexation titration, redox titration, analysis of ions, basic concept of
UV-Visible spectroscopy and laboratory
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09-001-301

การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบและกระบวนการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
ความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน
การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การ
พัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอ
ผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและ
การตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล
Basic knowledge in method and process of Professional Experience, principles of
professional experience application letter writing, how to select working places,
how to achieve a job interview, organizational culture, personality development,
professional ethics, virtue and morality, labour law, social security, 5S
activities, quality assurance and safety standards, English for communication,
report writing, presentation, planning skills, analysis skills, facing problem solving
and decision making skills, general knowledge of information technology, IT
law and information retrieval

258
09-001-302

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Pre-requisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ
ในตําแหนงตามที่ตรงกับสาขาวิช าและเหมาะสมกับ ความรู ความสามารถ เป น
ระยะเวลา ไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการในระหว างปฏิบัติงาน มี ห นาที่รับผิดชอบแนนอนและ
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผู
นิเทศงาน การติดตามและการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานอย างเป นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ
จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the
relevant field as a full-time employee with same graduate and properly ability,
required at least 16 weeks Under assigned job supervisor who will advise the
student during the entire period of the training, certain responsibility, The training
will be also advised, followed up, and evaluated systematically by co-op advisor
and/or co-op staff to assist students to gain direct experiences, realize their capacity,
and develop themselves before graduation

259
09-001-303

ฝึ กงาน
3(0-40-0)
On the Job Training
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Pre-requisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ฝก ปฏิ บัติง านจริ ง ในสถานประกอบการภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ รั ฐ บาล
ทางดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไม
นอยกว า 270 ชั่ วโมง ทํ าให เ กิ ดประสบการณ จ ริ ง จากการทํ างานก อนสํ าเร็ จ
การศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise or
government organization for at least 270 hours to realize working experiences
before graduation

09-001-304

ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-303 ฝึ กงาน
Pre-requisite : 09-001-303 On the Job Training
นําโจทยปญหาที่ไดจากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ที่
นักศึกษาไดออกทําการฝกงาน นํามาศึกษา วิเคราะห โดยใชความรูจากวิชาชีพมา
ทําการประยุ ก ต แ ก ปญหา และจั ดทํ าตามรู ป แบบของโครงการ โดยมี อาจารย
ผูเชี่ยวชาญในสาขาคอยแนะนําและเปนที่ปรึกษา
Bring problem from relevant field with in private company, state enterprise or
government organization for detailed study, analysis, and/or research on any
special issue that student adopts from direct experience after individual training
by applying professional knowledge to solve the problems and complete the
project, advised by a professor or an expert in its relevant field

