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ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

Bachelor of Science Program in Chemistry 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ปรัชญาของหลักสูตร  

ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางเคมี ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์ วางแผน 

ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมีที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถน าความรู้ที่ได้ไป

ปรับใช้ในการท างานหรอืศกึษาต่อในระดับสูงขึน้ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา

และสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยองค์ความรู้ ทั้งทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และสถิติ 

 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถท างานร่วมกับ

ผูอ้ื่นได้ มีความมุง่มั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและสังคม 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สื่อสาร

ในชีวติประจ าวัน 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

           "รู้ทฤษฎี รู้ปฏิบัติ อย่างสร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณ" 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี นักวิจัย บุคลากรทางด้านการศกึษา นักวิชาการ เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบคุณภาพทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน พนกังานส่งเสริมการขายเครื่องมอืวิทยาศาสตร์ วัสดุ

และสารเคม ีและอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน มคอ. 1 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 93 

   2.1 วชิาแกน  32 

   2.2 วชิาเฉพาะด้าน  61 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หน่วยกิต 129 หน่วยกิต 
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รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    จ านวน  30   หน่วยกิต 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจติอล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management  

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาแกน    จ านวน   32  หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

241221 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

242105 เคมี 2 

Chemistry II 

4(3-3-8) 

242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี 

Terminology in Chemistry 

3(3-0-6) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

247221  สถิตวิิเคราะห ์

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 
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2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      จ านวน   61  หน่วยกิต 

2.2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ     จ านวน  52 หน่วยกิต 

242102 ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการเคมี 

Chemical Laboratory Safety 

2(2-0-4) 

242221 เคมีวิเคราะห ์1 

Analytical Chemistry I  

3(2-3-6) 

242222 เคมีวิเคราะห ์2 

Analytical Chemistry II  

3(2-3-6) 

242241 เคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 

4(3-3-8) 

242242 เคมีอินทรีย์ 2 

Organic Chemistry II 

4(3-3-8) 

242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1 

Physical Chemistry I 

4(3-3-8) 

242312 เคมีเชงิฟิสิกส์ 2 

Physical Chemistry II 

4(3-3-8) 

242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหท์างเคมี 

Instrumentation for Chemical Analysis 

3(2-3-6) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1 

Inorganic Chemistry I 

3(3-0-6) 

242332 เคมีอนินทรีย์ 2 

Inorganic Chemistry II 

4(3-3-8) 

242341 สเปกโทรสโกปี 

Spectroscopy 

3(3-0-6) 

242451 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

242452 

 

 242453 

 

ระบบและการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

Quality System and Management in Laboratory 

โครงงาน 

Project in Chemistry 

2(2-0-4) 

 

2(0-6-3) 

 

 242454 การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 
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 242455 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

242456 สหกิจศึกษา* 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 

หมายเหตุ  : * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

2.2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก        จ านวน  9  หน่วยกิต 

ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 

242411 การวิจัยแนวใหมท่างเคมีเชิงฟิสิกส์ 

New Frontier of Researches in Physical Chemistry 

3(2-2-5) 

242412 เคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

Polymer Chemistry and Polymer Nanotechnology 

3(2-2-5) 

242421 หัวข้อปัจจุบันในเคมีวิเคราะห์ 

Current Topics in Analytical Chemistry 

3(2-2-5) 

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม 

Environmental Chemistry 

3(2-2-5) 

242431 การวิเคราะหท์างเคมีอนินทรีย์ 

Inorganic Analysis 

3(2-2-5) 

242432 เคมีวัสดุอนินทรีย์ 

Inorganic Material Chemistry 

3(2-2-5) 

242441 ผลติภัณฑ์ธรรมชาตแิละการประยุกต์ 

Natural Products and Application 

3(2-2-5) 

 

242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห ์

Organic Synthesis 

3(2-2-5) 

 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวน        6 หน่วยกิต 

นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรอืสถาบันอุดมศกึษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม    3(2-2-5) 

   Ready English 

 004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

   Arts of Living 

 241111 คณิตศาสตร ์1     3(2-2-5) 

   Mathematics I 

 242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี  2(2-0-4) 

   Chemical Laboratory Safety 

 242104 เคมี 1      4(3-3-8) 

   Chemistry I 

 243101 ชีววิทยา 1     4(3-3-8) 

   Biology I 

   รวม     19  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

 001101 การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

   Usage of Thai Language 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

   Explorative English 

 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

   Health and Environment Management 

  241112 คณิตศาสตร ์2     3(2-2-5) 

   Mathematics II 

 242105 เคมี 2      4(3-3-8) 

   Chemistry II 

 244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้     4(3-3-8) 

   Introductory Physics 

   รวม     20  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

   Step UP English 

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

   Socialized Personality 

 002201 พลเมอืงใจอาสา    3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

 241221 แคลคูลัส     4(3-2-7) 

   Calculus 

 242221 เคมีวิเคราะห ์1     3(2-3-6) 

   Analytical Chemistry I  

 242241 เคมีอินทรีย์ 1                                           4(3-3-8) 

   Organic Chemistry I 

   รวม     20 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

   Multicultural Society 

 003201 การสื่อสารในสังคมดิจติอล   3(2-2-5) 

   Communication in Digital Society 

 242251  ศัพท์วทิยาทางเคม ี    3(3-0-6) 

    Terminology in Chemistry 

 242222 เคมีวิเคราะห์ 2                                           3(2-3-6) 

   Analytical Chemistry II  

 242242    เคมีอินทรีย์ 2                                  4(3-3-8) 

   Organic Chemistry II 

 247221 สถิตวิิเคราะห์                                            3(2-2-5) 

   Statistical Analysis 

   รวม     19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

 242311 เคมีเชงิฟิสิกส์ 1     4(3-3-8) 

   Physical Chemistry I 

 242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหท์างเคมี  3(2-3-6) 

   Instrumentation for Chemical Analysis 

 242331 เคมีอนินทรีย์ 1     3(3-0-6) 

   Inorganic Chemistry  

 242341 สเปกโทรสโกปี      3(3-0-6) 

   Spectroscopy  

 xxxxxx วิชาเลือกเสรี     3(x-x-x) 

   Free Elective  

 รวม     16 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

 242312 เคมีเชงิฟิสิกส์ 2     4(3-3-8) 

   Physical Chemistry II 

 242332 เคมีอนินทรีย์ 2     4(3-3-8) 

   Inorganic Chemistry II 

 242xxx วิชาเอกเลือก     3(x-x-x) 

   Major Elective 

 242xxx วิชาเอกเลือก     3(x-x-x) 

   Major Elective  

 365215 ชีวเคมีทั่วไป     4(3-3-8) 

   General Biochemistry 

 รวม     18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

 242451 สัมมนา      1(0-3-2) 

   Seminar 

 242452 ระบบและการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ 2(2-0-4)  

  Quality System and Management in Laboratory 

 242453 โครงงาน     2(0-6-3) 

   Project in Chemistry 

 242xxx วิชาเอกเลือก     3(x-x-x) 

   Major Elective  

  xxxxxx วิชาเลือกเสรี     3(x-x-x) 

   Free Elective  

    รวม      11 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาดังตอ่ไปนี ้1 รายวิชา 

 242454 การศกึษาอิสระ     6 หนว่ยกิต 

   Independent Study 

 242455 การฝึกงาน     6 หนว่ยกิต 

   Professional Training 

 242456 สหกิจศึกษา     6 หนว่ยกิต 

   Co-operative Education 

   รวม      6 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา  

001101 การใช้ภาษาไทย        3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing 

including thinking expression through the use of appropriate Thai  
 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม         3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily- life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 
 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง       3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก  
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 Skills of English language:  listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 

communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 
 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5)

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 
 

002201 พลเมืองใจอาสา        3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 
 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม        3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions  
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล       3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    Fundamentals of  technology:  hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 
 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมอืกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental 

saving 
 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 
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 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and 

management 
 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University 

of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 
 

241111 คณติศาสตร์ 1           3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์

อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integral 
 

241112 คณติศาสตร์ 2           3(2-2-5) 

Mathematics II 

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชงิขั้ว ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 

อนุกรมก าลัง 

Techniques of integration, improper integrals, polar coordinate system, sequences and 

series of real numbers, power series 
 

241221 แคลคูลัส         4(3-2-7) 

Calculus 

ปริภูมิยุคลิค การเขียนกราฟของผวิ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์

ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต์ 

ปริพันธ์หลายชัน้ในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม 
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Euclidean space, sketch graphic surface, limits and continuity of several variable functions, 

derivative of several variable function and applications, directional derivative, multiple integrals and 

applications, multiple integrals in cylindrical and spherical coordinates 
 

242101 หลักเคมี         4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 

ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 
 

242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี      2(2-0-4) 

Chemical Laboratory Safety 

บทน าเรื่องความปลอดภัยทางเคมี สารเคมีไวไฟ สารเคมีไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ

สารเคมีเป็นพิษ การจัดเก็บและการก าจัดสารเคมีอย่างถูกต้อง เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ

สารเคมี  แนวปฏิบัติมาตรฐานเพื่อการป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตัวอย่างอุบัติเหตุ

เนื่องจากสารเคมี 

Introduction to chemical safety, volatile chemicals, reactive chemicals and toxic chemicals, 

chemical storage and disposal, materials safety data sheets, standard guidelines for safety, personal 

protective devices, examples of chemical accidents 
 

242103  เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรยี์         4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การ

เรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ 

สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิ

กและอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล 
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Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical kinetic, 

nomenclature, preparation and reaction of organic compounds; alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 

compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and theirs 

derivatives, amines, and biomolecules 
 

242104 เคมี 1          4(3-3-8) 

Chemistry I  

บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี 

แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์  การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม

ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties of 

elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and 

introduction to thermodynamic, solution and solution properties, acid-base theory, organic chemistry, 

environmental chemistry 
 

242105 เคมี 2          4(3-3-8) 

Chemistry II 

จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบสในน้ า สมดุลของเกลือที่ละลายได้

น้อย สมดุลของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน  เคมีนิวเคลียร์ สาร

ชีวโมเลกุล เคมีอุตสาหกรรม  

Chemical kinetic, chemical equilibrium, acid- base equilibrium in water, salt equilibrium, 

complex equilibrium, electrochemistry, representative element, transition element, nuclear 

chemistry, bimolecular substances, industrial chemistry 
 

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์       4(3-3-8) 

Physical Chemistry and Applications 

แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  สมบัติการถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการน า

ความร้อน แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการน าไปประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและ

หลายองค์ประกอบ แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎี

กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะกันทางโมเลกุลจลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับสารจ าพวกพอลิเมอร์ เคมีพืน้ผิวได้แก่ แรงตึงผวิ ระบบของคอลลอยด์  

Gases and kinetic theory of gases, transport phenomena such as diffusion, viscosity and 

thermal conductivity, ideas about thermodynamics and its applications, pure substances and 
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multicomponent systems, phase diagram, chemical equilibrium, solutions of nonelectrolytes and 

electrolytes, acid- base theory, electrochemistry, molecular binding equilibrium, chemical kinetics 

and its applications, introduction to polymer materials, surface chemistry, including surface tension, 

colloidal system 
 

242120 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ       4(3-3-8) 

Quantitative Analysis  

การวิเคราะหโดยน้ าหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัว 

ท าละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟ บทน าเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห อัลตราไวโอเลต- 

วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตร ีอะตอมมกิแอบซอร์พชนัสเปกโทรโฟโตเมตร ีแกสโครมาโทกราฟ และ 

ไฮเพอรฟอรมานซลิควิดโครมาโทกราฟ 

Gravimetric analysis, volumetric analysis, separation technique, solvent extraction, 

chromatographic method, introduction to instrumentation in analytical chemistry, UV- visible 

spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, gas chromatography and high 

performance liquid chromatography 
 

242141 เคมีอินทรยี์         4(3-3-8) 

Organic Chemistry 

บทน าเคมีอนิทรีย์ การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสรา้ง และ

ไอโซเมอร์ต่างๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบชนิดแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก 

เฮเทอโรไซคลิก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมนี แอลดีไฮด์ คีโตน คารบ์อกซิลกิและอนุพันธ์ 

Introduction of organic chemistry, classification, nomenclature and isomerism of organic 

compounds, properties, reactions and reaction mechanisms of alkane, alkene, alkyne, aromatic, 

heterocyclic, alkyl halide, alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone, carboxylic acids and their 

derivatives 
 

242221 เคมีวิเคราะห์ 1        3(2-3-6) 

Analytical Chemistry I 

หลักการพืน้ฐานทางเคมีวิเคราะห ์เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนท าการ

วิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้ าหนักและการตกตะกอน การวิเคราะห์โดย

ปริมาตร การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน 

และการไทเทรตแบบรีดอกซ์ 
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Introduction of analytical chemistry, sampling techniques and sample preparation, statistical 

concepts for analytical chemistry, gravimetric analysis and precipitation methods, volumetric 

analysis, acid-base titration, precipitation titration, complexometric titration and redox titration 
 

242222 เคมีวิเคราะห์ 2          3(2-3-6) 

Analytical Chemistry II 

การแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวท าละลาย และวิธีโครมาโทกราฟีอย่างง่าย เช่น  

โครมาโทกราฟีแบบกระดาษและแบบแผ่นบาง โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์และโครมาโทกราฟีชนิด

แลกเปลี่ยนไอออน เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพเทนชิโอเมตรี อิเล็กโทรกราวิเมตรี คูลอมเมตรี  

คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี 

Sample separation by solvent extraction and elemental chromatography including paper 

chromatography and thin layer chromatography, column chromatography and ion exchange 

chromatography, electroanalytical chemistry such as potentiometry, electrogravimetry, coulometry, 

conductometry and voltammetry 
 

242241 เคมีอินทรยี์ 1         4(3-3-8) 

Organic Chemistry I 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชัน ไฮบริไดเซชัน พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ การอ่าน

ชื่อ ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี  สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาของสารประกอบแอลเคน  

แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์  รวมทั้งกลไกการ

เกิดปฏิกิรยิาและการสังเคราะหโ์มเลกุลของสารประกอบอินทรีย์อย่างง่าย 

Fundamental concepts of functional groups, hybridization, chemical bonding of organic 

compounds, nomenclature, isomerism and stereochemistry, physical properties and reactions of 

alkanes, alkenes, alkynes, aromatic compounds, organohalogens, alcohols, phenols, ethers including 

reaction mechanisms and synthesize simple organic molecules 
 

242242 เคมีอินทรยี์ 2         4(3-3-8) 

Organic Chemistry II 

ปฏิกิรยิาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน ปฏิกิรยิาการแทนที่ที่ต าแหนง่แอลฟาคาร์บอนของ

สารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ ปฏิกิริยาของ

สารประกอบเอมีน เฮเทอโรไซคลิก และการประยุกต์ใช้ 
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Reactions of aldehydes, ketones, substitution reaction at -carbon of carbonyl compounds, 

reaction of carboxylic acids and their derivatives, reaction of amines, heterocyclic compounds and 

their applications 
 

242251 ศัพท์วทิยาทางเคมี        3(3-0-6)  

Terminology in Chemistry 

ศัพท์เทคนิคในบริบททางเคมี การอ่านบทความภาษาอังกฤษทางด้านเคมี รูปแบบการ

น าเสนอทางวิชาการโดยทั่วไป การน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษ 

Technical terminology in chemistry, chemistry articles reading in English, general academic 

presentation patterns, English presentation 
 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1        4(3-3-8) 

Physical Chemistry I 

แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส   ปรากฏการณ์การส่งผ่าน  อุณหพลศาสตร์เคมี  

สมดุลวัฏภาคและการท านายสมบัติของสารละลาย  จลนพลศาสตร์เคมี  เคมีไฟฟ้า  

Gases and the chemical kinetic theory of gases, transport phenomena, chemical 

thermodynamics, phase equilibrium and properties, chemical kinetics, electrochemistry 
 

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2        4(3-3-8) 

Physical Chemistry II 

   เคมีควอนตัม อะตอม โมเลกุลและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล เคมีพื้นผิว การดูดซับทาง

กายภาพและเคม ีการดูดซับไอโซเทอม เคมีคอลลอยด์และแมคโครโมเลกุล 

   Quantum chemistry, atom, molecule and molecular spectroscopy, surface chemistry, 

physical and chemical adsorption, adsorption isotherm, colloid chemistry and macromolecules 
 

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี       3(2-3-6) 

Instrumentation for Chemical Analysis 

หลักการ เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ของอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี 

อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี 

และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง  

Principles, instrumentation and applications of ultraviolet- visible spectrophotometry, 

infrared spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, gas chromatography and high 

performance liquid chromatography  
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242331 เคมีอนนิทรยี์ 1         3(3-0-6) 

Inorganic Chemistry I     

โครงสรางของอะตอม ทฤษฎอีอรบิทัลเชิงอะตอมและโมเลกุล ปรากฏการณ์ก าบัง สัญลักษณ

ของเทอม พันธะเคมีและทฤษฎีที่อธิบายพันธะเคมี โครงสรางของโมเลกุลและทฤษฎีที่อธิบายรูปราง

ของโมเลกุล  ของแข็ง โลหะ ของแข็ง ไอออนิกและโครงสร้างผลึก สารประกอบโคออร - 

ดิเนชันและสารเชิงซ้อน เช่น ทฤษฎีอธิบายพันธะ สมบัติตางๆ   เสถียรภาพ เทอรโมไดนามิกส และ

สมบัติแมเหล็กของสารประกอบโคออรดิเนชัน 

Atomic structure, atomic orbital theory and molecular orbital theory, shielding effect, term 

symbols, chemical bonding and chemical bonding theories, molecular structures and theories, 

metallic solids, ionic solids and crystal structures, coordination compounds and complexes including 

chemical bonding theories, properties, stability, thermodynamics and magnetic properties of 

coordination compounds 
 

242332 เคมีอนนิทรยี์ 2         4(3-3-8) 

Inorganic Chemistry II      

ทฤษฎีกลุ มและสมมาตรของโมเลกุล ตารางคุณลักษณะ สเปกโทรสโกปเบื้องตนของ

สารประกอบอนินทรีย กลไกการเกิดปฏิกิริยาของเคมีอนินทรีย ปฏิกิริยากรด-เบสในตัวท าละลายที่ 

เปนน้ าและไมใชน้ า และความรเูบือ้งตนเกี่ยวกับสารประกอบโลหะอินทรีย์ 

Group theory and molecular symmetry, character tables, introduction of spectroscopy in 

inorganic compounds, inorganic reaction mechanisms, acid- base reactions in aqueous and 

nonaqueous solvents and introduction of the organometallic compounds 
 

242341 สเปกโทรสโกป ี        3(3-0-6) 

Spectroscopy  

หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์สเปกโทรสโกปีในการหาโครงสร้างทางเคมีโดยใช้

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์

สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตร ี 

The principle, theory and applications of spectroscopy used in chemical structure  

determination using ultraviolet- visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic 

resonance spectroscopy and mass spectrometry 
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242411 การวจิัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์      3(2-2-5)  

New Frontier of Researches in Physical Chemistry 

หลักการและการอภิปรายหัวข้อที่ได้รับความสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่อาจแตกต่าง

กันในแต่ละปีการศึกษา เช่น วัสดุนาโน วัสดุขั้นสูง เคมีเชิงค านวณ การออกแบบโมเลกุล เครื่องมือและ

เทคนิคในการหาลักษณะเฉพาะของงานวิจัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 

Principle and discussions of interesting topics in physical chemistry with different topics 

each year such as nanomaterials, advanced materials, computational chemistry, molecular modeling, 

instruments and characterization techniques in physical chemistry researches 
 

242412 เคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์    3(2-2-5) 

Polymer Chemistry and Polymer Nanotechnology 

หลักการพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร์ น้ าหนัก

โมเลกุลของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ การ

เปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์เนื่องจากความร้อน สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพและ

เสถียรภาพของพอลิเมอร์ คอลลอยด์ พอลิเมอร์คอลลอยด์ นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักการและ

การอภิปรายหัวข้อที่ได้รับความสนใจทางเคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ในหัวข้อที่อาจ

แตกต่างกันในแตล่ะปีการศึกษา 

Introduction of polymer chemistry, chemical structure and chemical bonding of polymers, 

molecular weight of polymers preparation methods of polymers, polymerization processes, thermal 

transition, mechanical properties of polymers, degradation and stability, colloids, colloidal polymers, 

polymer nanotechnology, principle and discussions of interesting topics in polymer chemistry and 

polymer nanotechnology with different topics each year 
 

242421 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีวเิคราะห์        3(2-2-5) 

Current Topics in Analytical Chemistry 

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์ วิทยาการ

สมัยใหมท่ั้งทางทฤษฎี และการประยุกต์ใชท้างเคมีวเิคราะห์ 

Description and discussion in topic of current interest in analytical chemistry, modern 

technology, theories, applications in analytical chemistry 
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242422 เคมีสภาวะแวดล้อม        3(2-2-5) 

Environmental Chemistry  

ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ  การแก้ไขและการ

ป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและในชีวิตประจ าวัน การ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

Ecosystem, pollution, effect of the environment to society and community, causes, 

correction and protection of environmental pollution, safety in the laboratory and everyday life, 

environmental conservation 
 

242431 การวเิคราะห์ทางเคมีอนนิทรยี์      3(2-2-5) 

Inorganic Analysis 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของสาร อนินทรีย์ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการ

เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เทคนิคกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคเทอร์โมกราวิเมตริก เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรส

โกปี และเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี  

Quantitative and qualitative analysis of inorganic compounds, X- ray diffraction, scanning 

electron microscopy, transmission electron microscopy, thermogravimetric analysis, Fourier transform 

infrared spectroscopy and UV-Visible spectroscopy 
 

242432  เคมีวัสดุอนินทรยี        3(2-2-5) 

Inorganic Materials Chemistry 

โครงสร้างผลึกและสมบัติของสารประกอบเคมีอนินทรีย์ การสังเคราะหวัสดุอนินทรีย การ

ประยุกต์ใชง้านวัสดุอนินทรีย์ และงานวิจัยปจจุบันที่เกี่ยวของกับวัสดุอนินทรีย 

Crystal structures and properties of inorganic compounds, synthesis of inorganic materials, 

applications of inorganic materials and recent research in inorganic materials 
 

242441 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์     3(2-2-5) 

Natural Products and Application 

การจ าแนกสารประกอบจากธรรมชาติ  กลไกการสังเคราะห์ทางชีวเคมี  การแยกและการ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งโดยวิธีทางเคมี การน าผลติภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ 

Classification of compounds from nature, studying of biosynthesis pathways of 

biomolecules, isolation and structures determination, natural products utilization 
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242442 เคมีอินทรยี์สังเคราะห์       3(2-2-5) 

Organic Synthesis 

การออกแบบ การสังเคราะห์สารอินทรีย์ เทคนิคการเกิดพันธะคาร์บอน-คาร์บอน การ

สังเคราะห์สารประกอบแบบวง การเตรียมสารอินทรีย์ในหมู่ฟังก์ชันต่างๆ โดยใช้ปฏิกิริยาการแทนที่

แบบนิวคลีโอไฟล์ การใช้หมู่ป้องกันในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ การออกแบบสังเคราะห์โดยวิธีสังเคราะห์

ย้อนกลับ    

Design, synthesis, methods for carbon- carbon bond formation, synthesis of cyclic 

compounds, functional group interconversion by nucleophilic substitution, protecting group in organic 

synthesis, Retrosynthesis analysis  
 

242451 สัมมนา         1(0-3-2) 

Seminar  

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นเคมี 

Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering 

question in chemistry 
 

242452 ระบบและการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ    2(2-0-4) 

Quality System and Management in Laboratory 

ความรูพ้ื้นฐานด้านระบบและการจัดการคุณภาพในหอ้งปฏิบัติการ ได้แก่ มาตรฐานระบบการ

บริหารงานคุณภาพ 9000, 14000, 22000 และ มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทาง

วิชาการของห้องปฏิบัติการ 17025  

Introduction in quality system and management in laboratory standard quality system such 

as ISO 9000 ISO 14000 ISO 22000 and ISO/IEC 17025 
 

242453 โครงงานทางเคมี        2(0-6-3) 

            Project in Chemistry 

 โครงงานในหัวข้อที่สนใจทางเคมี การประยุกต์ความรู้พื้นฐาน ระเบียบวิธีการท าโครงงานการ

เขียนรายงานโครงงาน 

 Project in interested topic of chemistry, apply the basic knowledge, project methodology, 

writing a project report 
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242454 การศึกษาอิสระ       6 หน่วยกิต 

Independent Study  

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภปิราย ในหัวข้อทางดา้นเคมี 

Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in chemistry 
 

242455 การฝึกงาน        6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับทางเคมี ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working skills in chemistry in private or 

government sectors 
 

242456 สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเคมี ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองคก์รภาครัฐหรอืเอกชน 

Working, learning, gaining experience, improving working skills in chemistry as an 

apprentice in private or government sectors 
 

243101 ชีววทิยา 1         4(3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ 

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหนา้ที่ของพืชและ

สัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, ecology 

and behavior 
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244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น        4(3-3-8) 

Introductory Physics 

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบือ้งต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน 

โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น   

เทอร์โมไดนามกิส์ แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Mathematics for physics, introduction of mechanics, law of motion, gravitational force, work 

and energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, fluids mechanics, wave 

and vibration, thermodynamics, electromagnetics, electric circuits, modern physics 
 

247221 สถิติวิเคราะห์         3(2-2-5)  

Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทาง

สถิติ หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วย  

ไคก าลังสอง และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

Concept, extent and utility of statistics, the application of statistics in daily life, statistical 

methodology, principle of sample survey, descriptive statistics, probability, random variable and 

probability distribution, sampling distribution, estimation and hypothesis test, elementary analysis of 

variance, linear regression and correlation analysis, chi- square test, the use of statistical package 

program to analyze and interpret the data 
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General Biochemistry 

 นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การควบคุมทาง

ชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณู

ชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and 

metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of enzyme, 

hormonal regulation, central dogma and regulation, techniques of molecular biology, bioenergetics 

and biochemical properties testing for biomolecules 


