หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
1. ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry
2. ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
วท.บ.(เคมี)
B.Sc. (Chemistry)
3. หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาวิทยาศาสตร จําเปนตองอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด
จิตวิทยาศาสตร ที่สอดคลองกันในทุกสาขาวิชา อันจะนําไปสูการสรางสรรคงานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่มี
ประโยชนตอประเทศชาติ ในปจจุบันการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร ถูกกําหนดกรอบมาตรฐานแยก
ไปในแตละสาขารายวิชา ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุงพัฒนาความเปน
เลิศทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน ดวยการบูรณาการตรรกะทางดานความคิดและหลักการกลไกธรรมชาติของ
แตละรายสาขาวิชา ใหมีความสอดคลองกันและใหสามารถเขาใจวิทยาศาสตรแขนง อื่น ๆ ได เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรอนั พึงประสงค เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ตองการแก
สังคม
5. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
ความเจริญงอกงามทางสติปญญา จากการเขาถึงกฎธรรมชาติดวยรากฐานของเหตุผล

5.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยใช คุ ณ ธรรมสร า งความรู ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ใ ห มี
ความสามารถศึกษาคนควา และวิจัย เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู อยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552
7. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9. ระบบการศึกษา
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
10. ระยะเวลาการศึกษา
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
11. การลงทะเบียนเรียน
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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13. อาจารยผสู อน
13.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นางสุนันท
นางรัตนา
นายวราดุล
นางอนัญญา
นางสาวพรพิมล

ชัยนะกุล
สัมพันธชิต
ฉัตรทอง
ไตรบํารุงสุข
ประยงคพันธ

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.บ.(เคมี) Ph.D.(Organic Chemistry)
วท.บ.(ชีวเคมี) วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีวิเคราะห)
วท.บ.(เคมีวิศวกรรม) วท.ม.(เคมีเทคนิค)
วท.บ.(เคมี) M.S.(Chemistry)
Ph.D.(Chemistry)

13.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
1.
2.
3.

ชื่อ-นามสกุล
นางสุนันท
นางรัตนา
นางสาวพรพิมล

ชัยนะกุล
สัมพันธชิต
ประยงคพันธ

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.บ.(เคมี) Ph.D.(Organic Chemistry)
วท.บ.(ชีวเคมี) วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(เคมี) M.S.(Chemistry)
Ph.D.(Chemistry)

13.3 อาจารยผูสอน
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

1.

นางธารารัตน

ศุภศิริ

รองศาสตราจารย

2.

นางพรพิมล

มวงไทย

รองศาสตราจารย

3.
4.

นางภาณี
นายยงยุทธ

วัฒนโอฬาร
ตัณฑุลเวสส

รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

5.

นางสุนิตย

สุขสําราญ

รองศาสตราจารย

6.

นางสุภาลักษณ

ปรัชชญาสิทธิกุล

รองศาสตราจารย

7.

นางจินดา

แตมบรรจง

ผูชวยศาสตราจารย

8.

นายธีรยุทธ

ลิ่วพรเจริญวงศ

ผูชวยศาสตราจารย
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คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.บ.(ชีวเคมี เกียรตินิยมอันดับ 2)
วท.ม.(ชีวเคมี) ปร.ด.(ชีวเคมี)
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2)
วท.ม.(เคมีวิเคราะห)
ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีเชิงฟสิกส)
กศ.บ.(เคมี) กศ.ม.(เคมี)
ปร.ด.(เคมีอินทรีย)
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีอินทรีย)
Ph.D.(Organic Chemistry)
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีอินทรีย)
Ph.D.(Medicinal Chemistry)
วท.บ.(เคมี) M.S.(Natural Science)
Ph.D.(Chemistry)
วท.บ.(เคมี) Ph.D.(Chemistry)

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

9.

นายแพน

ทองเรือง

ผูชวยศาสตราจารย

10.

นางพนอ

อัศวรุจานนท

ผูชวยศาสตราจารย

11.

นายมะยูโซะ

กูโน

ผูชวยศาสตราจารย

12.
13.
14.

นางรัตนา
นายวราดุล
นางสิริธร

สัมพันธชิต
ฉัตรทอง
สโมสร

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

15.
16.
17.

นางสุนันท
นางอภิญญา
นางสาวงามจิต

ชัยนะกุล
ชัยวิสุทธางกูร
ไพรงาม

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

18.

นางสาวนวลละออ

รัตนวิมานวงษ

อาจารย

19.
20.

นางนิรันดร
นายประเสริฐ

พงษพันธุ
พัฒนาประทีป

อาจารย
อาจารย

21.

นางปยรัตน

ดรบัณฑิต

อาจารย

22.
23.
24.

นางสาวปยะดา
นางภัทณีญา
นางสาวพัชรินทร

จิตรตั้งประเสริฐ
ไชยสุข
ชัยสุวรรณ

อาจารย
อาจารย
อาจารย

25.

นางสาวพรพิมล

ประยงคพันธ

อาจารย

26.

นางสาวพนารัตน

อรุณรัติยากร

อาจารย

27.
28.

นางสาวมณีกานต
นางสาวรัชนก

ชินวรรังสี
ปนแกว

อาจารย
อาจารย
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คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีอนินทรีย)
วท.ด.(เคมี)
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2)
วท.ม.(เคมี) ปร.ด.(เคมี)
วท.บ.(ชีวเคมี) วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีวิเคราะห)
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีประยุกต)
Ph.D.(Chemistry)
วท.บ.(เคมี) Ph.D.(Organic Chemistry)
วท.บ.(เคมี) Ph.D.(Chemistry)
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีวิเคราะหและ
เคมีอนินทรียประยุกต) Ph.D.(Chemistry)
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย
ประยุกต) ปร.ด.(เคมีวิเคราะห)
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมี)
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีประยุกต)
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ )
กศ.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีวิเคราะห)
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
วท.บ.(เคมี) ปร.ด.(เคมีวิเคราะห)
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีเชิงฟสิกส)
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย
ประยุกต) ปร.ด.(เคมีวิเคราะห)
วท.บ.(เคมี) M.S.(Chemistry)
Ph.D.(Chemistry)
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) วท.ม.(ชีวเคมี)
Ph.D.(Biomolecular Science)
วท.บ.(เคมี) ปร.ด.(เคมีอินทรีย)
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีอินทรีย)
ปร.ด.(เคมีอินทรีย)

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

29.

นางสาววีณา

เสียงเพราะ

อาจารย

30.
31.

นางสาวสุดาลักษณ
นางสาวสุจิตรา

โกเฮงกุล
ศรีสังข

อาจารย
อาจารย

32.

นายสุธี

ชุติไพจิตร

อาจารย

33.

นางอนัญญา

ไตรบํารุงสุข

อาจารย

คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2)
วท.ด.(เคมี)
วท.บ.(เคมี) วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2)
M.S.(Chemistry) Ph.D.(Chemistry)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ เกียรตินิยม
อันดับ 1) ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เคมีวิศวกรรม) วท.ม.(เคมีเทคนิค)

14. จํานวนนิสิต
ปการศึกษา
2553
2554
2555
90
90
90
90
90
90
90
90
90
180
270
360
90

ระดับ
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนผูที่คาดวาสําเร็จการศึกษา

2552
90
90
-

2556
90
90
90
90
360
90

15. สถานที่และอุปกรณการสอน
15.1 สถานที่
ใชสถานที่ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15.2 อุปกรณการสอน
ใชอุปกรณการสอนของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. หองสมุด
ใชตําราเรียน วารสารและเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีม่ ีอยูในสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและการคนควาเพิ่มเติมจากอินเตอรเนตและเครือขายตาง ๆ
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17. งบประมาณ
ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18. หลักสูตร
18.1 จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอ ยกวา
132 หนวยกิต
18.2 โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิต
รายละเอียด
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
96
2.1 วิชาแกน
ไมนอยกวา
25
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรพื้นฐาน
16
2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
9
2.2 วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
71
2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา
14
2.2.2 วิชาเอกบังคับ
41
2.2.3 วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
16
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
รวม
ไมนอยกวา
132
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18.3 รายวิชา
18.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยเลือกจาก
กลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้ กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กลุมวิชาศิลปศาสตร
1. กลุมวิชาภาษา
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
1.1 ภาษาไทย กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต
3(2-2-5)
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SWU 111 Thai for Communication
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review
1.2 ภาษาตางประเทศ กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 131 French for Communication I
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 132 French for Communication II
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 133 German for Communication I
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 134 German for Communication II
3(2-2-5)
มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
SWU 135 Chinese for Communication I
มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
7

SWU 136
มศว 137
SWU 137
มศว 138
SWU 138

Chinese for Communication II
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 1
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 2
Japanese for Communication II

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

2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ
SWU 141 Information Literacy Skills
มศว 142 วิทยาศาสตรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
มศว 143 พลังงานทางเลือก
SWU 143 Alternative Energy
มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
SWU 144 Mathematics in Daily Life
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
3. กลุมวิชาศิลปศาสตร
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
3.1 วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี้
มศว 151 การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 251 มนุษยกับสังคม
SWU 251 Man and Society
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
SWU 252 Aesthetics for Life
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

3.2 วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 351
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
มศว 352
ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
มศว 353
มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
3(2-2-5)
มศว 354
มนุษยกบั สันติภาพ
SWU 354 Man and Peace
มศว 355
พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
มศว 356
วรรณกรรมและพลังทางปญญา
3(2-2-5)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
มศว 357
ศิลปะและความคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
มศว 358
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
3(2-2-5)
มศว 361
ประวัตศิ าสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
SWU 361 History and Effects on Society
มศว 362
มนุษยกับอารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
มศว 363
มนุษยกับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
3(2-2-5)
SWU 363 Man and Politics, Government and Law
มศว 364
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวฒ
ั น
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
มศว 365
หลักการจัดการสมัยใหม
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
มศว 366
จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
มศว 367
กฎหมายทัว่ ไป
3(2-2-5)
SWU 367 Legal Studies
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มศว 371
SWU 371
มศว 372
SWU 372
มศว 373
SWU 373
มศว 374
SWU 374
มศว 375
SWU 375

ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
Creativity, Innovation and Technology
ภูมิปญญาทองถิ่น
Local Wisdom
ภูมิลักษณชุมชน
Man and Community
สัมมาชีพเพื่อชุมชน
Ethical Careers for Community
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
Good Governance in Community Management

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

18.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 96 หนวยกิตจากกลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้
18.3.2.1 วิชาแกน กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 25 หนวยกิต
1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน กําหนดใหเรียน 16 หนวยกิต ดังนี้
คณ 111 คณิตศาสตร 1
4(4-0-8)
MA 111 Mathematics I
คม 100
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry
คม 190
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-2-1)
CH 190 General Chemistry Laboratory
ชว 101
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
BI 101
Biology I
ชว 191
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
BI 191
Biology Laboratory I
ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
PY 100
General Physics I
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1(0-2-1)
PY 180
General Physics Laboratory I
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2) กลุมวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี้
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
2(2-0-4)
SCI 301 English for Science I
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
2(2-0-4)
SCI 302 English for Science II
อก 301
การอานเฉพาะกิจ 1
2(2-0-4)
EN 301 Reading for Specific Purposes I
วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
1(0-2-1)
SCI 411 Science Seminar
วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
2(0-6-0)
SCI 421 Project for Pure Science
18.3.2.2 วิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 71 หนวยกิต ดังตอไปนี้
1) วิชาเฉพาะสาขา กําหนดใหเรียน 14 หนวยกิต ดังนี้
คม 101 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
CH 101 Principles of Chemistry
คม 191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-2-1)
CH 191 Principles of Chemistry Laboratory
คม 281 การจัดการความปลอดภัยในการใชสารเคมี
2(2-0-4)
CH 281 Safety Management in Chemical Handling
คณ 215 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
4(4-0-8)
MA 215 Mathematics for Science I
สถ 243 วิธีการทางสถิติ
4(4-1-7)
ST243 Statistical Methods
2) วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 41 หนวยกิต ดังนี้
คม 222 เคมีอินทรีย 1
3(3-0-6)
CH 222 Organic Chemistry I
คม 235 เคมีเชิงฟสิกส 1
3(3-0-6)
CH 235 Physical Chemistry I
คม 241 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
CH 241 Biochemistry I
คม 253 เคมีวิเคราะห 1
2(2-0-4)
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CH 253 Analytical Chemistry I
คม 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
CH 290 Analytical Chemistry Laboratory I
คม 294 ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย 1
CH 294 Organic Chemistry Laboratory I
คม 296

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

ปฏิบัติการชีวเคมี

1(0-3-0)

CH 296 Biochemistry Laboratory
คม 312 เคมีอนินทรีย 1
CH 312 Inorganic Chemistry I
คม 313
CH 313
คม 323
CH 323
คม 325
CH 325
คม 336
CH 336
คม 341
CH 341
คม 351
CH 351
คม 352
CH 352
คม 390
CH 390
คม 391
CH 391
คม 397
CH 397
คม 493

3(3-0-6)

เคมีอนินทรีย 2
Inorganic Chemistry II
เคมีอินทรีย 2
Organic Chemistry II
สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย
Spectroscopy of Organic Compounds
เคมีเชิงฟสิกส 2
Physical Chemistry II
ชีวเคมี 2
Biochemistry II
เคมีวิเคราะห 2
Analytical Chemistry II
การวิเคราะหดว ยเครื่องมือ 1
Instrumental Analysis I
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2
Analytical Chemistry Laboratory II
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
Organic Chemistry Laboratory II
ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ
Instrumental Analysis Laboratory
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
1(0-3-0)

CH 493 Inorganic Chemistry Laboratory
คม 494 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
CH 494 Physical Chemistry Laboratory
3). วิชาเอกเลือก กําหนดใหเลือกเรียนไมนอ ยกวา 16 หนวยกิต ดังนี้
คม 314 เคมีชีวอนินทรีย
CH 314 Bioinorganic Chemistry
คม 326 สเตอริโอเคมี
CH 326 Stereochemistry
คม 343 เทคนิคทางชีวเคมี
CH 343 Techniques in Biochemistry
คม 353 การวิเคราะหดว ยเครื่องมือ 2
CH 353 Instrumental Analysis II
คม 354 การวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
CH 354 Commercial Product Analysis
คม 382 เคมีเกี่ยวกับไขมันและน้ํามัน
CH 382 Chemistry of Fat and Oils
คม 411 เคมีการเรงปฏิกริ ิยา
CH 411 Catalytic Chemistry
คม 412 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย
CH 412 Special Topics in Inorganic Chemistry
คม 413 เคมีอนินทรีย 3
CH 413 Inorganic Chemistry III
คม 414 เคมีอนินทรียป ระยุกต
CH 414 Applied Inorganic Chemistry
คม 415 เคมีไฟฟาประยุกต
CH 415 Applied Electrochemistry
คม 423 เคมีอินทรียขั้นสูง
CH 423 Advanced Organic Chemistry
คม 424 เคมีของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
CH 424 Natural Product Chemistry
คม 425 เคมีของสารเฮทเทอโรไซคลิก
13

2(0-6-0)

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

CH 425
คม 426
CH 426
คม 430
CH 430
คม 433
CH 433
คม 437
CH 437
คม 441
CH 441
คม 443
CH 443
คม 444
CH 444
คม 447
CH 447
คม 451
CH 451
คม 453
CH 453
คม 455
CH 455
คม 456
CH 456
คม 460
CH 460
คม 471
CH 471
คม 473
CH 473

Heterocyclic Chemistry
หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย
Special Topics in Organic Chemistry
หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส
Special Topics in Physical Chemistry
เคมีเชิงฟสิกส 3
Physical Chemistry III
เคมีพื้นผิว
Surface Chemistry
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
Industrial Biotechnology
ชีวเคมีวิเคราะห
Bioanalytical Chemistry
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
Bionanotechnology
หัวขอพิเศษทางชีวเคมี
Special Topics in Biochemistry
นิติเคมี
Forensic Chemistry
หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห
Special Topics in Analytical Chemistry
การวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม
Environmental Analysis
การสอบเทียบเครื่องมือในหองปฏิบัติการเคมี
Instrumental Chemistry Laboratory Calibration
ฝกงาน
Internship
เคมีในเทคโนโลยีนาโน
Chemistry in Nanotechnology
เคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-100-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

คม 474
CH 474
คม 475
CH 475
คม 476
CH 476
คม 477
CH 477
คม 478
CH 478
คม 479
CH 479
คม 481
CH 481
คม 482
CH 482
คม 483
CH 483
คม 486
CH 486
คม 495
CH 495

เคมีพอลิเมอร
Polymer Chemistry
เคมีเภสัช
Pharmaceutical Chemistry
เคมีอาหาร
Food Chemistry
เทคโนโลยีการกัดกรอน
Corrosive Technology
เคมีเครื่องสําอาง
Cosmetics Chemistry
เคมีสิ่งแวดลอม
Environmental Chemistry
การจัดการหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก 17025
Laboratory Management According to ISO/IEC 17025
การบริหารงานอุตสาหกรรมเคมี
Operation Management in Chemical Industry
เคมีและเทคโนโลยีของปโตรเลียม
Chemistry and Technology of Petroleum
การควบคุมมลพิษ
Pollution Control
ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง
Advanced Organic Chemistry Laboratory

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

18.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดใหเรียนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียน
รายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
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ความหมายของรหัสวิชา
รหัสอักษรรายวิชาที่เปดสอนมีความหมายดังนี้
คณ หรือ MA
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร
คม หรือ CH
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาเคมี
ชว หรือ BI
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา
ฟส หรือ PY
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาฟสิกส
สถ หรือ ST
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาสถิติ
วทศ หรือ SCI หมายถึง
รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร
รายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อก หรือ EN
หมายถึง
รหัสตัวเลข
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
ชั้นปที่ควรเรียน
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
กลุมวิชา
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
ลําดับวิชาในแตละกลุมวิชา
รหัสเลขตัวที่สอง
ความหมายของเลขรหัสวิชาคณะวิทยาศาสตร วิชา วทศ
0
หมายถึง
ภาษาอังกฤษ
1
หมายถึง
สัมมนา
2
หมายถึง
โครงงาน
ความหมายของรหัสวิชา ของภาควิชาเคมี วิชา คม
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
0
หมายถึง
1
หมายถึง
หมวดวิชาเคมีอนินทรีย
2
หมายถึง
หมวดวิชาเคมีอินทรีย
3
หมายถึง
หมวดวิชาเคมีเชิงฟสิกส
4
หมายถึง
หมวดวิชาชีวเคมี
5
หมายถึง
หมวดวิชาการวิเคราะหและการสังเคราะห
6
หมายถึง
หมวดวิชาฝกงาน
7,8
หมายถึง
หมวดวิชาการประยุกตทางเคมี
9
หมายถึง
หมวดวิชาปฏิบัติการ
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แผนการเรียนสําหรับนิสิตทีเ่ ขาเรียนในปการศึกษา 2552
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 1
มศว 141 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิง
สรางสรรค
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
คณ 111 คณิตศาสตร 1
คม 100 เคมีทั่วไป
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
9 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป
3(2-2-5) มศว 111 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทย
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
3(2-2-5) สื่อสาร 2
3(2-2-5) มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
วิชาเฉพาะสาขา
8 หนวยกิต คณ 215 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
4(4-0-8) คม 101 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6) คม 191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-2-1)
17 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 251 มนุษยกับสังคม
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
อก 301 การอานเฉพาะกิจ 1
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
วิชาเอกบังคับ
คม 312 เคมีอนินทรีย 1
คม 253 เคมีวิเคราะห 1
คม 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1

หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
2 หนวยกิต
2(2-0-4)
8 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)

รวมจํานวนหนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
วิชาเฉพาะสาขา
สถ 243 วิธีการทางสถิติ
คม 281 การจัดการความปลอดภัยในการใช
สารเคมี
วิชาเอกบังคับ
คม 222 เคมีอินทรีย 1
คม 294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
คม 241 ชีวเคมี 1
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี
คม 313 เคมีอนินทรีย 2
19 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต
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หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
8 หนวยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
17 หนวยกิต

หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
2 หนวยกิต
2(2-0-4)
6 หนวยกิต
4(4-1-7)
2(2-0-4)
11 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
22 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
2 หนวยกิต
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ
13 หนวยกิต
คม 235 เคมีเชิงฟสิกส 1
3(3-0-6)
คม 323 เคมีอินทรีย 2
3(3-0-6)
คม 391 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
1(0-3-0)
คม 351 เคมีวิเคราะห 2
2(2-0-4)
คม 390 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2
1(0-3-0)
คม 352 การวิเคราะหดวยเครื่องมือ 1
2(2-0-4)
คม 493 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
1(0-3-0)
รวม จํานวนหนวยกิต
18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเอกเลือก

วิชาเลือกเสรี
รวม จํานวนหนวยกิต
หมายเหตุ

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว364 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
วิชาเอกบังคับ
คม 325 สเปกโทรสโกปของสารประกอบ
อินทรีย
คม 336 เคมีเชิงฟสิกส 2
คม 341 ชีวเคมี 2
คม 397 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ
วิชาเอกเลือก

หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต

16 หนวยกิต

หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
10 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ
คม 494 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์
4 หนวยกิต วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
14 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต

สําหรับนิสิตที่เลือกเรียนวิชา คม 460 ฝกงาน กําหนดใหลงทะเบียนเรียนป 3 ภาคเรียนที่ 2
และฝกงานในภาคฤดูรอน

18

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

หนวยกิต
2 หนวยกิต
2(0-6-0)
3 หนวยกิต
1(0-2-1)
2(0-6-0)
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
9 หนวยกิต

18.4 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมวิชาภาษา
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนา
ความ สรุ ปความ ย อความ ขยายความ และการสั ง เคราะหค วามคิ ด เพื่ อการสื่ อสาร ฝ ก
ปฏิบัติการใชภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มศว 112
วรรณกรรมไทยปริทรรศน
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review
ศึกษากระบวนการคิด การถายทอดความรู ภูมิปญญา คุณคาของภาษาและความเปนไทย
ในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต รวมสมัย รอยแกวหรือรอย
กรอง ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางดานภาษาเพือ่ การสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยเรียนรู เขาใจ และฝกทักษะ
ภาษาดานการฟง พูด อาน เขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน นําภาษาอังกฤษไป
ใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยฝก
ทักษะภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ดวยสื่อกระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย สงเสริม การเรียนรูแบบพึ่งพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษ
ไปใชในการสรางความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
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มศว 123
SWU 123

มศว 124
SWU 124

มศว 131
SWU 131

มศว 132
SWU 132

มศว 133
SWU 133

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางดานภาษา
ผานสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เรียนรูวิธีการนํา
ความรูและกระบวนการเรียนรูภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษา เพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ
พั ฒ นาการนํ า เสนอข อ มู ล และความคิ ด ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษผ า นสื่ อ และ
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน นําความสามารถทางภาษาและ
การจัดการกระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการพัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบ
ยั่งยืน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน
และเขี ย น เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ด ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู ที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
French for Communication II
บุรพวิชา : มศว 131
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ตอจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
German for Communication I
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มศว 134
SWU 134

มศว 135
SWU 135

มศว 136
SWU 136

มศว 137
SWU 137

มศว 138
SWU 138

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน
และเขี ย น เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ด ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู ที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
German for Communication II
บุรพวิชา : มศว 133
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู แ ละทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ในชี วิ ต ประจํ า วั น ใน
สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน
และเขี ย น เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ด ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู ที่
หลากหลายทั้ง ในและนอกหอ งเรีย น เพื่อเป น พื้นฐานในการเรี ย นภาษาจีนอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรู แ ละทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ในชี วิ ต ประจํ า วั น ในสถานการณ ที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน
และเขี ย น เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ด ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู ที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Japanese for Communication II
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ศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ น เบื้ อ งต น เพื่ อ การสื่ อ สาร ต อ จากวิ ช าภาษาญี่ ปุ น เพื่ อ การสื่ อ สาร 1
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู แ ละทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ในชี วิ ต ประจํ า วั น ใน
สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนในระดับที่สูงขึ้น

มศว 141
SWU 141

มศว 142
SWU 142

มศว 143
SWU 143

มศว 144
SWU 144

2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ทักษะการรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Literacy Skills
ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบคนและอางอิง
ขอมูล การใชซอฟทแวรตาง ๆ และการจัดการความรูจากเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อการ
เรี ย นรู ต ลอดชีวิ ต ตลอดจนฝ ก ทัก ษะการนํา เสนอขอมู ลสารสนเทศ โดยตระหนั ก ใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีตอบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
3(2-2-5)
วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม
Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ
นิ เ วศวิ ท ยาเพื่ อ ให เ ข า ใจถึ ง ความสํ า คั ญ ของการอยู ร ว มกั น อย า งสมดุ ล รวมทั้ ง ศึ ก ษา
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสันติสุขอยางยั่งยืน
พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใชพลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวของกับปรากฏการณโลกรอน ภาวะ
เรือนกระจก และความไม ยั่งยืนทางเศรษฐกิ จ ความหมายและความสําคัญของการใช
พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนที่มีตอการจัดการพลังงานใหมี
ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจเพียง
อย า งเดี ย ว การสร า งภู มิ คุ ม กั น ให เ กิ ด ขึ้ น ในระบบพลั ง งาน การสร า งภู มิ ป ญ ญาและ
เทคโนโลยีในการใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เพื่อสงผลตอการดําเนินชีวิตที่สันติสุขและ
ยั่งยืน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics in Daily Life
22

มศว 145
SWU 145

มศว 341
SWU 341

มศว 151
SWU 151

มศว 251
SWU 251

ศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร กั บ การใช เ หตุ ผ ล ความรู ท างสถิ ติ คณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ ผู บ ริ โ ภค
คณิตศาสตรกับศิลปะ คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน และเปนฐาน
ความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรูและการดํารงชีวิตในสังคม
สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองครวม การบูรณาการแนวคิดดังกลาวเขากับ
วิถีชีวิต โดยเนนการสรางเสริมศักยภาพสวนบุคคลของนิสิต ใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใชวิถีชีวิตในเชิงสรางสรรคไดอยาง
เหมาะสมกับบริบททางสังคม
วิทยาศาสตรฟส ิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
ศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรฟสิกสที่เปนความจริงของธรรมชาติ เชน ทฤษฎีของกาลิเลโอ
กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอนสไตน ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎี
ฟสิกสควอนตั้ม ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส นําไปสูความเขาใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ
พลังงาน และความจริงแทของจิต
3. กลุมวิชาศิลปศาสตร
การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย
3(2-2-5)
General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางดานมนุษยศาสตร
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร ศาสตรและศิลป โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการรับรูและการ
สื่อ สาร การแสวงหาความรู การพั ฒ นาจิ ต ใจ การพั ฒ นาเชาว ป ญ ญา ให ส ามารถคิ ด
วิเคราะห สังเคราะห และแสวงหาแนวทางในการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
มนุษยกับสังคม
3(2-2-5)
Man and Society
ศึก ษาความรูพื้นฐานเกี่ย วกับมนุษ ยและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุง ให
ผูเรียนมีความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทัน
สังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งใน
วัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสันติ ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะ
พลเมืองและสมาชิกของสังคม
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สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะที่มีตอ
การดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู สื่อและประสบการณที่หลากหลาย
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
มีวินัย รูกาลเทศะ ทั้งในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมความเปนไทยทามกลางกระแสสังคมโลก ดวยสื่อและกระบวนการ
เรียนรูและประสบการณที่หลากหลาย
ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวัน ออกและตะวันตก
พัฒนาการคิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาที่เปนกระบวนการคิดที่สัมพันธกับชีวิต สังคม
ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ง าม มี เ หตุ ผ ล มี อุ ด มการณ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใชเหตุผลและจริยธรรม สรางเสริมใหเปนผูใฝรูความจริงและคิดอยางมีเหตุผล
ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับตนเอง ผูอื่น และบริบท
ที่เกี่ยวของ ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มนุษยกับสันติภาพ
3(2-2-5)
Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม
ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผูที่มีอุดมการณ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของ
มวลมนุษยชาติ
พุทธธรรม
3(2-2-5)
Buddhism
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ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพื่อเปน
แนวทางไปสูการดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข
วรรณกรรมและพลังทางปญญา
3(2-2-5)
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเนนการศึกษาในเชิงคิด
วิเคราะหที่กอใหเกิดพลังปญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะชวย
พัฒนาการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ
ศิลปะและความคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
Art and Creativity
ศึกษา คนควาเกี่ยวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่กอใหเกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนําไปสูการ
สรางสรรคในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
3(2-2-5)
Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณทางดานดนตรีที่กวางและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและ
รวมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีต
กาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
History and Effects on Society
ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล ที่พัฒนา
จากกระบวนการคิดของมนุษย ประวัติศาสตรที่เปนพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มนุษยกับอารยธรรม
3(2-2-5)
Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแตยุคโบราณถึง
ปจจุบัน ตลอดจนการแพรขยายและการถายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนตาง ๆ
ซึ่ ง มี ผ ลต อ สภาพการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของโลกป จ จุ บั น รวมทั้ ง
การศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมโลก
มนุษยกับการเมือง
3(2-2-5)
Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยและสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องคกรที่
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เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตั น
3(2-2-5)
Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิ จ โลกในป จ จุ บั น และแนวโน ม ในอนาคตที่ มี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต
ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน
หลักการจัดการสมัยใหม
3(2-2-5)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องคกร การจัดการทรัพยากรขององคกร ประเด็นตางๆที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมในการ
จัดการสมัยใหม การจัดการที่เกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการพัฒนา
สังคมที่กาวหนาและสันติสุข
จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม ตัวแปรตางๆ
ทางสั ง คมที่ ทํ า ให เ กิ ด พฤติ ก รรมและสภาวะทางจิ ต ของมนุ ษ ย โครงสร า งทางสั ง คม
กระบวนการตางๆทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความ
กาวราว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทาง
การแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคม
กฎหมายทัว่ ไป
3(2-2-5)
Legal Studies
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ
ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลําดับชั้น และหมวดหมูของกฎหมาย
กฎหมายสําคัญที่จําเปนตองรูในการดําเนินชีวิต โดยเนนกระบวนการเรียนรู และสื่อที่
หลากหลาย
ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Creativity, Innovation and Technology
ศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการตาง ๆ
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มศว 372
SWU 372

มศว 373
SWU 373

มศว 374
SWU 374

มศว 375
SWU 375

การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่ง
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธกับชุมชน
และสิ่งแวดลอม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและ สื่อที่หลากหลาย
ภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Wisdom
ศึกษาและคนควาภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชุมชน ภูมิปญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด
การเรียนรู การพัฒนาดวยการกระทําและปฏิสัมพันธในชุมชน ภูมิปญญาในการดํารงชีวิต
รวมกับผูอื่น ภูมิปญญาในการอยูรวมกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาในการแสวงหา
คุณคาและตัวตนในความเปนมนุษย โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
ภูมิลักษณชุมชน
3(2-2-5)
Man and Community
ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาภูมิลักษณชุมชน ภูมิลักษณที่แสดงความเปนทองถิ่น ลักษณะเฉพาะ
และความผสานสัมพันธในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร พื้นที่ทางวัฒนธรรม
และพื้น ที่ ทางชาติพั น ธุ บนฐานของคุ ณธรรม จริยธรรม และความดี งาม
โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
Ethical Careers for Community
ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสรางสัมมาชีพที่เขมแข็ง ปลูกฝง สรางสํานึก
และสร า งความตระหนั ก ในศั ก ดิ์ ศ รี ชุ ม ชน สั ม มาชี พ ที่ ผู ก พั น และเคารพในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
Good Governance in Community Management
ศึกษาคนควา ปลูกฝงแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร
จัดการบนความถูกตองและนิติธรรม ความโปรงใสเชื่อถือได การอธิบายตรวจสอบได การ
มีสวนรวม การรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่เพื่ อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตรพื้นฐาน
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25 หนวยกิต
16 หนวยกิต

คณ 111
MA 111

คม100
CH100

คม190
CH190
ชว 101
BI 101

ชว191
BI191

ฟส 100
PY 100

คณิตศาสตร 1
4(4-0-8)
Mathematics I
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพนั ธ การอินทิเกรตฟงกชันหนึง่ ตัวแปร และการ
ประยุกต
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
ศึกษาหลักทัว่ ไปของวิชาเคมี ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง ของเหลว
และสารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส เคมีอินทรียเบื้องตน (หมูฟ งกชนั การเรียกชื่อ ไฮบริ
ไดเซชัน และการเกิดปฏิกิรยิ า) สารประกอบชีวโมเลกุลและเคมีสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-2-1)
General Chemistry Laboratory
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา คม 100
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology I
ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและหนาที่องคประกอบของเซลลทั้งโพรแคริโอตและยู
แคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร
พันธุกรรม การแบงเซลล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอราโพรทิสต เห็ด
รา พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Biology Laboratory I
บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101
ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics I
กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งแกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ความ
ร อ นและอุ ณ หพลศาสตร คลื่ น เสี ย ง แสง สนามไฟฟ า และอั น ตรกิ ริ ย าทางไฟฟ า
สนามแม เ หล็ ก และอั น ตรกิ ริ ย าทางแม เ หล็ ก สนามแม เ หล็ ก ไฟฟ า ที่ ขึ้ น กั บ เวลา ฟ สิ ก ส
ควอนตัม ฟสิกสนิวเคลียร
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ฟส 180
PY 180

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
General Physics Laboratory I
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับ ฟส 100
2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู

วทศ 301
SCI 301

วทศ 302
SCI 302

อก 301
EN301
วทศ 411
SCI 411

วทศ 421
SCI 421

1(0-2-1)

9 หนวยกิต

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
2(2-0-4)
English for Science I
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูดในเนือ้ หาเกีย่ วกับวิทยาศาสตร และ/หรือ
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
2(2-0-4)
English for Science II
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและการเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/
หรือคณิตศาสตรเฉพาะสาขา
การอานเฉพาะกิจ 1
2(2-0-4)
Reading for Specific Purposes I
ฝกการอานขอความภาษาอังกฤษในสาขาวิชาตาง ๆ ที่มีโครงสรางไมซับซอน
สัมมนาทางวิทยาศาสตร
1(0-2-1)
Science Seminar
รายงานอภิปรายบทวิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความรู
และการประยุกต
โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
2(0-6-0)
Project for Pure Science
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู การคนควา วิจัยปญหาตาง ๆ ดําเนินการวิจยั และการ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางดานวิทยาศาสตร แลวนํามาเรียบเรียงเปนรายงานพรอมทั้ง
สอดแทรกความรับผิดชอบตอสังคมอันเปนประโยชนตอ วชาชีพ และ การพัฒนาประเทศ
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2.2 วิชาเฉพาะ
คม 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry
ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรดและ
เบส เคมีอินทรียเบื้องตน สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดลอม
คม101 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
CH 101

Principles of Chemistry

คม191

พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สารประกอบของธาตุเรพพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิชัน
และ สารประกอบโคออรดิเนชัน อุณหพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี เคมีไฟฟา
เคมีอุตสาหกรรม และเคมีนวิ เคลียร
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-2-1)
General Chemistry Laboratory
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 100 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-2-1)

CH191

Principles of Chemistry Laboratory

คม 190
CH 190

การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 101 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
คม221

เคมีอินทรีย

CH221

Organic Chemistry
บุรพวิชา: คม 101 หรือ คม 106

คม 222
CH 222

คม 235
CH 235

3(3-0-6)

ศึกษาโครงสราง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารอินทรียที่มีหมู
ฟงกชันนัลตางๆ รวมทั้ง สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก และสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
เคมีอินทรีย 1
3(3-0-6)
Organic Chemistry I
บุรพวิชา : คม 101
โครงสราง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย อัลเคน อัลคีน อัลคายน ไดอีน เบนซีน
อัลคิลเฮไลด แอลกอฮอลและฟนอล อีเทอรและเอพอกไซด อัลดีไฮดและ คีโตน กรดคาร
บอกซิลิก รวมทั้งสารอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก
เคมีเชิงฟสิกส 1
3(3-0-6)
Physical Chemistry I
บุรพวิชา : คม 101 และ คณ 215
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คม241

สมบัติของแกส ทฤษฏีจลนโมเลกุลของแกส สมการของแกสจริง ปรากฏการณวิกฤติและ
คาวิกฤติ ปรากฏการณการสงผานของแกส
กฎตาง ๆ ของอุณหพลศาสตร เทอรโมเคมี
เอนทาลป เอนโทรป พลังงานอิสระ ศักยเคมี เคมีไฟฟา
ชีวเคมี 1
3(3-0-6)

CH241

Biochemistry I
บุรพวิชา: คม 100

คม292

ศึกษาหลักการทํางานและหนาที่ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล กระบวนการเปลีย่ นแปลงทางเคมี
ของสารชีวโมเลกุล ตลอดจนการควบคุมในระดับตาง ๆ ในเซลลของสิ่งมีชีวิต
เคมีวิเคราะห 1
2(2-0-4)
Analytical Chemistry I
บุรพวิชา : คม 100
ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห ท างเคมี สถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวิ เ คราะห แ ละการประเมิ น ผล
การวิเคราะหปริมาณเชิงน้ําหนักและเชิงปริมาตร และการประยุกต
การจัดการความปลอดภัยในการใชสารเคมี
2(2-0-4)
Safety Management in Chemical Handling
บุรพวิชา : คม 101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ความเสี่ยงภัยและอันตรายทีแ่ ฝงอยูในการทํางานกับสารเคมี การจําแนกสารเคมีอันตราย
สัญลักษณและระบบการติดฉลาก การเก็บรักษา การใชและการทําลายสารเคมีที่เปนอันตราย
ความปลอยภัยในหองปฏิบัตกิ าร การบริหารและการจัดการเพื่อความปลอดภัย การฝกปฏิบัติการ
ผจญเพลิง และการปฐมพยาบาล
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
1(0-3-0)
Analytical Chemistry Laboratory I
บุรพวิชา : คม 253 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 253 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-0)

CH292

Organic Chemistry Laboratory

คม 253
CH 253

คม 281
CH 281

คม 290
CH 290

บุรพวิชา: คม 221 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 221 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
คม 294
CH 294

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
Organic Chemistry Laboratory I

1(0-3-0)

31

คม296

บุรพวิชา : คม 222 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 222 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-0)

CH296

Biochemistry Laboratory
บุรพวิชา: คม 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

คม 312
CH 312

คม 313
CH 313

คม 314
CH 314

คม 323
CH 323

คม 325
CH 325

การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 241 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
เคมีอนินทรีย 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
บุรพวิชา : คม 101
สัญลักษณเทอม สารประกอบไอออนิก สารประกอบโคเวเลนซและการประยุกต สมมาตรและ
ทฤษฎีกลุม กรดเบสอนินทรีย
เคมีอนินทรีย 2
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry II
บุรพวิชา : คม 312
สารเชิงซอนและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เคมีของสารละลาย สเปกตรัม จลนพลศาสตรและกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซอน
เคมีชีวอนินทรีย
2(2-0-4)
Bioinorganic Chemistry
บุรพวิชา : คม 313 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
สารประกอบอนินทรียในกระบวนการเมแทบอลิซึม เมแทลโลโปรตีน เมแทลโลเอนไซม ชีวเคมี
ของโลหะตาง ๆ โลหะกับการบําบัดรักษาโรค
เคมีอินทรีย 2
3(3-0-6)
Organic Chemistry II
บุรพวิชา : คม 222
โครงสร า งและปฏิ กิ ริ ย าของเอมี น และสารที่ มี ไ นโตรเจน ซั ล เฟอร และฟอสฟอรั ส เป น
องค ป ระกอบ อะลิ ไ ซคลิ ก และอะโรมาติ ก ชนิ ด ต า ง ๆ สารประกอบเฮเทอโรไซคลิ ก และ
สารอินทรียที่พบในธรรมชาติ และสารประกอบโลหอินทรีย
สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย
2(2-0-4)
Spectroscopy of Organic Compounds
บุรพวิชา : คม 222
อั น ตรกิ ริ ย าระหว า งคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า กั บ โมเลกุ ล หลั ก การและประโยชน ข องอิ น ฟราเรด
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คม 326
CH 326

คม 336
CH 336

คม 341
CH 341

คม 343
CH 343

คม350
CH350

อัลตราไวโอเลตวิสิเบิล นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ และแมสสเปกโทรเมตรี เพื่อวิเคราะหและระบุชนิด
ของสารประกอบอินทรีย
สเตอริโอเคมี
2(2-0-4)
Stereochemistry
บุรพวิชา : คม 222
สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย การแยก และการสังเคราะหสเตอริโอไอโซเมอร บทบาทและ
ความสําคัญของสเตอริโอเคมีในชีวิตประจําวัน และการประยุกต
เคมีเชิงฟสิกส 2
3(3-0-6)
Physical Chemistry II
บุรพวิชา : คม 235
สมบั ติ ข องของเหลวและสารละลาย สมดุ ล วั ฏ ภาค ระบบคอลลอยด และโมเลกุ ล มหภาค
เคมีพื้นผิว กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล กฏอัตราอินทิเกรต อัตราของปฏิกิริยาที่มีหลายขั้นตอน การ
หากฏอัตราจากกลไกของปฏิกิริยา
ชีวเคมี 2
2(2-0-4)
Biochemistry II
บุรพวิชา : คม 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
กระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม พันธุวิศวกรรมเบื้องตน ชีวเคมีของภูมิคุมกัน ชีวเคมี
ประยุกตทางดานอาหาร สุขภาพ และชีวสารสนเทศ
เทคนิคทางชีวเคมี
2(2-0-4)
Technique in Biochemistry
บุรพวิชา : คม 241
การวิเคราะหโดยโครมาโทกราฟ อิเล็กโทรฟอเรซีสแบบตาง ๆ เพื่อนําไปใชศึกษากระบวนการและ
ผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพ
เคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
บุรพวิชา: คม 101

คม 351
CH 351

ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยการชั่งน้ําหนักและการวัดปริมาตร
การแยกสารดวยวิธีตาง ๆ การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปและ
โครมาโทกราฟ
เคมีวิเคราะห 2
2(2-0-4)
Analytical Chemistry II
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คม 352
CH 352

คม 353
CH 353

คม 354
CH 354

คม 382
CH 382

คม 390
CH 390

บุรพวิชา : คม 253 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทฤษฎีและเทคนิคที่เกี่ยวของกับการแยกสาร การตกตะกอน การกลั่น การสกัด และเทคนิคโคร
มาโทกราฟ สวนประกอบของเครื่องมือ และการประยุกต
การวิเคราะหดว ยเครื่องมือ 1
2(2-0-4)
Instrumental Analysis I
บุรพวิชา : คม 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทฤษฎีและหลักการทางสเปกโทรสโกป อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรเมตรี ฟลูออเรสเซนซ ฟอสฟอ
เรสเซนต สเปกโทรเมตรี อิ นฟราเรดสเปกโทรเมตรี อะตอมมิ กแอบซอร บชั น อะตอมมิ กอิ มิ ส
ชันสเปกโทรเมตรี และการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา สวนประกอบของเครื่องมือ และการประยุกต
การวิเคราะหดว ยเครื่องมือ 2
2(2-0-4)
Instrumental Analysis II
บุรพวิชา : คม 352 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทฤษฎีและหลักการทางนิวเคลียร แมกเนติกเรโซแนนซสเปกโตรเมตรี เอกซเรยสเปกโทรเมตรี แมสสเปกโทรเมตรี การวิเคราะหดวยความรอน และอื่นๆ รวมทั้งสวนประกอบของ
เครื่องมือ และการประยุกต
การวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
2(0-6-0)
Commercial Product Analysis
บุรพวิชา : คม 353 และ คม 397 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ฝกวางแผนการทดลองแบบครบวงจร ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะหคุณภาพและปริมาณใน
ผลิตภัณฑเชิงพาณิชยเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง สารพอลิเมอร ปุย แร ยา เครื่องสําอาง การ
ประกันคุณภาพการวิเคราะห
เคมีเกี่ยวกับไขมันและน้ํามัน
2(2-0-4)
Chemistry of Fat and Oils
บุรพวิชา : คม 100
ไขมันและน้ํามันจากแหลงตาง ๆ โดยเนนการสกัด การวิเคราะหการปรับปรุงคุณภาพ และการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2
1(0-3-0)
Analytical Chemistry Laboratory II
บุรพวิชา : คม 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 351 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
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คม 391
CH 391

คม396
CH396

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
1(0-3-0)
Organic Chemistry Laboratory II
บุรพวิชา : คม 323 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 323 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-3-0)
Analytical Chemistry Laboratory
บุรพวิชา: คม 350
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 350 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ

คม 397
CH 397

คม 411
CH 411

คม 412
CH 412

คม 413
CH 413

คม 414
CH 414

ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ
2(0-6-0)
Instrumental Analysis Laboratory
บุรพวิชา : คม 352 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 352 และ คม 353 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ
เคมีการเรงปฏิกิริยา
2(2-0-4)
Catalytic Chemistry
บุรพวิชา : คม 313 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทฤษฎีการเรงปฏิกิริยา กลไกการเรงปฏิกริ ิยา การนําตัวเรงปฏิกิริยาไปใชในอุตสาหกรรม
หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย
2(2-0-4)
Special Topics in Inorganic Chemistry
บุรพวิชา : คม 313
หัวขอที่อยูใ นความสนใจและความกาวหนาทางเคมีอนินทรีย รวมทั้งเคมีอนินทรียประยุกต
เคมีอนินทรีย 3
2(2-0-4)
Inorganic chemistry III
บุรพวิชา : คม 313 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
สมบัติทางเคมีและกายภาพของสารประกอบโลหอินทรีย สารชีวอนินทรีย เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
เคมีอนินทรียและการประยุกต
เคมีอนินทรียป ระยุกต
2(2-0-4)
Applied Inorganic Chemistry
บุรพวิชา: คม 313 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญ บทบาทและกลไกของสารประกอบอนินทรียที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันในผลิตภัณฑ
อุปโภค บริโภค หลักการ ทฤษฎีและความกาวหนาของการประยุกตสารประกอบอนินทรีย โลหะ
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คม 415
CH 415

คม 423
CH 423

คม 424
CH 424

คม 425
CH 425

คม 426
CH 426

คม 430
CH 430

คม 433
CH 433

อโลหะ และกึ่งโลหะเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และทางการแพทย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ประยุกตที่มีตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
เคมีไฟฟาประยุกต
2(2-0-4)
Applied Electrochemistry
บุรพวิชา : คม 353 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การนําหลักการทางเคมีไฟฟามาประยุกตใชในเทคนิคทางเคมีวิเคราะหเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูง
การสรางและประยุกตใชไบโอเซนเซอร การวิเคราะหดวยอิเล็กโทรดขนาดนาโน
เคมีอินทรียขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Organic Chemistry
บุรพวิชา : คม 323
กลไกและหลักเกณฑของการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย เทคนิคการสังเคราะหสารอินทรียขั้นสูง
เคมีของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
2(2-0-4)
Natural Product Chemistry
บุรพวิชา : คม 323 ประเภทของผลิตภัณฑธรรมชาติ ชีวสังเคราะห และการประยุกตใชสาร
ผลิตภัณฑธรรมชาติในชีวติ ประจําวัน และอุตสาหกรรม
เคมีของสารเฮทเทอโรไซคลิก
2(2-0-4)
Heterocyclic Chemistry
บุรพวิชา : คม 323
ประเภทของสารเฮทเทอโรไซคลิก การสังเคราะห และปฏิกิริยา ความสําคัญ และการประยุกต
หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย
2(2-0-4)
Special Topics in Organic Chemistry
บุรพวิชา : คม 323
หัวขอที่อยูใ นความสนใจ และความกาวหนาทางเคมีอินทรีย รวมทั้งเคมีอินทรียประยุกต
หัวขอพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส
2(2-0-4)
Special Topics in Physical Chemistry
บุรพวิชา : คม 336
หัวขอที่อยูใ นความสนใจและความกาวหนาทางเคมีเชิงฟสิกส รวมทั้งเคมีเชิงฟสิกสประยุกต
เคมีเชิงฟสิกส 3
2(2-0-4)
Physical Chemistry III
บุรพวิชา : คม 235 และ คม 312
เคมี ค วอนตั ม ของอะตอม ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเกิ ด พั น ธะเคมี ใ นโมเลกุ ล ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ
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สเปกโทรสโกปของโมเลกุลและโฟโตเคมี
คม 437
CH 437

คม 441
CH 441

คม 443
CH 443

คม 444
CH 444

คม 447
CH 447

คม 451
CH 451

เคมีพื้นผิว
2(2-0-4)
Surface Chemistry
บุรพวิชา : คม 336
ทฤษฎีทางเคมีพื้นผิว การดูดซับของโมเลกุลบนพื้นผิว เทคนิคการวิเคราะหทางเคมีพื้นผิว และการ
ประยุกต
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Biotechnology
บุรพวิชา : คม 241
กระบวนการผลิตสารทางชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม มาตรฐานการควบคุมสภาวะแวดลอมใน
โรงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) แนวทางการผลิตตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดี (GMP)
ชีวเคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
Bioanalytical Chemistry
บุรพวิชา: คม 241และ คม 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
หลักการและวิธีก ารสําหรั บการวิเคราะหสารชีวโมเลกุลทางดานคุ ณภาพและปริมาณ การ
ประยุกตใชวิธีการทางเคมีวิเคราะหในการศึกษาและติดตามปฏิกิริยาทางชีวเคมีของสารที่สนใจ
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
Bionanotechnology
บุรพวิชา : คม 241
เทคโนโลยีทางชีวภาพระดับนาโน การผลิตสารทางชีวภาพ ไบโอเซ็นเซอร อนุภาคนาโนในการสงยา
มอเตอรนาโน การจําลองเอนไซมเสมือนจริงและการออกแบบโครงสรางระดับโมเลกุลของยา
หัวขอพิเศษทางชีวเคมี
2(2-0-4)
Special Topics in Biochemistry
บุรพวิชา : คม 241
หัวขอที่อยูใ นความสนใจและความกาวหนาทางชีวเคมี รวมทั้งชีวเคมีประยุกต
นิติเคมี
2(2-0-4)
Forensic Chemistry
บุรพวิชา : คม 351 และ คม 353 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การประยุกตเทคนิควิเคราะหทางเคมีในการวิเคราะหหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร วัสดุและสารที่
ตองควบคุม เทคนิคการเตรียมตัวอยาง และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะหทางเคมี
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คม 453
CH 453
คม 455
CH 455

คม 456
CH 456

คม 460
CH 460

คม 471
CH 471

คม 473
CH 473

หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
Special Topics in Analytical Chemistry
หัวขอที่อยูในความสนใจและความกาวหนาในทางเคมีวิเคราะห รวมทั้งเคมีวิเคราะหประยุกต
การวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Environmental Analysis
บุรพวิชา : : คม 253 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
วิธีการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมประเภท น้าํ ดิน และอากาศ เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพและปริมาณ
ของสารมลพิษในตัวอยางสิง่ แวดลอม การจัดการหองปฏิบัติการมาตรฐาน การประกันคุณภาพ และ
การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห
การสอบเทียบเครื่องมือในหองปฏิบัติการเคมี
2(2-0-4)
Instrumental Chemistry Laboratory Calibration
บุรพวิชา : คม 351 และ คม 353 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการเคมี การตรวจสอบเครื่องมือระหวางการ
ใชงาน และการตรวจสอบผลของการสอบเทียบเพื่อใชในงานทดสอบ
ฝกงาน
1(0-100-0)
Internship
ฝกการเรียนรูก ารทํางานในหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับเคมี เพื่อเสริมสรางประสบการณการทํางานและ
การนําความรูท างเคมีไปใช และสรางเสริมจิตตระหนักความรับผิดชอบดวยการทํางานอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 100 ชั่วโมง มีเกณฑการประเมินผลเปน S
(ผลการฝกงานเปนที่พอใจ) หรือ U (ผลการฝกงานไมเปนที่พอใจ)
เคมีในเทคโนโลยีนาโน
2(2-0-4)
Chemistry in Nanotechnology
บุรพวิชา : คม 101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
เทคโนโลยี น าโน ความรู แ ละเทคนิ ค ทางเคมี ใ นเทคโนโลยี น าโน การวิ เ คราะห ร ะดั บ นาโน
อุตสาหกรรมเคมีที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีนาโน
เคมีอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Chemistry
บุรพวิชา : คม 101
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีสําหรับนักเคมี การควบคุม
และปองกันการกัดกรอนของวัสดุ กระบวนการบําบัดน้ํา เทคโนโลยีสะอาด ความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ความรูในมาตรฐานการจัดการ
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คม 474
CH 474

คม 475
CH 475

คม 476
CH 476

คม 477
CH 477

คม 478
CH 478

คม 479
CH 479

เคมีพอลิเมอร
2(2-0-4)
Polymer Chemistry
บุรพวิชา : คม 222
โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร การสังเคราะหและกระบวนการผลิตพอลิเมอร สารเติมแตงและ
ประโยชนของพอลิเมอร
เคมีเภสัช
2(2-0-4)
Pharmaceutical Chemistry
บุรพวิชา : คม 222
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยา การออกฤทธิ์ และการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ประเภทของยา โครงสราง
สมบัติทางเคมี และการสังเคราะหยาบางชนิด ความสัมพันธระหวางโครงสราง และการออกฤทธิ์
การออกแบบ และการพัฒนายาใหม
เคมีอาหาร
2(2-0-4)
Food Chemistry
บุรพวิชา : คม 100
สวนประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารกอนและหลังการปรุงแตง ความสัมพันธของ
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่มีผลตอคุณคาทางอาหารและโภชนาการผลของสารเคมีที่ใชปรุงแตง
อาหาร
เทคโนโลยีการกัดกรอน
2(2-0-4)
Corrosive Technology
บุรพวิชา : คม 101
โลหะและโลหะผสม สมบัติเชิงกลของโลหะ รูปแบบ สาเหตุ การปองกันและการทดสอบการกัด
กรอน การออกแบบปองกันการกัดกรอน และการใชวัสดุทดแทน
เคมีเครื่องสําอาง
2(2-0-4)
Cosmetics Chemistry
บุรพวิชา : คม 323 และ คม 353 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
องคประกอบที่ใชในการผลิตเครื่องสําอางเกี่ยวกับผม เล็บ หนา ผิว ยาระงับกลิ่นตัว สบู และ
ผลิตภัณฑที่นาสนใจ กรรมวิธีการผลิต ประโยชนและพิษที่เกิดจากเครื่องสําอาง การวิเคราะห
สารสําคัญในเครื่องสําอาง
เคมีสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Environmental Chemistry
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คม 481
CH 481

คม 482
CH 482

คม 483
CH 483

คม 486
CH 486

คม 493
CH 493

บุรพวิชา : คม 100 และ คม 253
สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของสารอนินทรียและสารอินทรียที่มีผลตอสภาวะแวดลอม แหลงกําเนิด
ของสารมลพิ ษ ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ แ ละการแพร ก ระจาย ความเป น พิ ษ ของสารมลพิ ษ ต อ
สิ่งแวดลอม บทบาทนักเคมีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
การจัดการหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก 17025
2(2-0-4)
Laboratory Management According to ISO/IEC 17025
บุรพวิชา : คม 397
ความสําคัญของการจัดการหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก 17025 และระบบการบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ รูปแบบนโยบายและการประกันคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ ขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติในการยื่นขอระบบมาตรฐาน
การบริหารงานอุตสาหกรรมเคมี
2(2-0-4)
Operation Management in Chemical Industry
บุรพวิชา : คม 101
วิเคราะห กําหนดแนวทางปฏิบัติ การควบคุมกระบวนการผลิตและการบริหารการผลิตอยางมีระบบ
และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล กลยุทธการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน การจัดการ
คุณภาพโดยรวม การวางแผนกําลังการผลิต ความตองการวัสดุและบริหารวัสดุคงเหลือ แรงงานและ
ทรัพยากรมนุษย
เคมีและเทคโนโลยีของปโตรเลียม
2(2-0-4)
Chemistry and Technology of Petroleum
บุรพวิชา : คม 100
เคมีของแกสธรรมชาติและน้ํามันดิบ
กระบวนการผลิต วิธีทดสอบสมบัติทางกายภาพของ
ปโตรเลียม แนวโนมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปโตรเลียม
การควบคุมมลพิษ
2(2-0-4)
Pollution Control
บุรพวิชา : คม 100
แหลงกําเนิดและลักษณะเฉพาะของสารมลพิษในอากาศ น้ํา และดิน มาตรฐานและการตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ น้ําและดิน การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การควบคุมและ
การกําจัดสารมลพิษในอากาศ น้ํา และดิน การตรวจสอบและการควบคุมมลพิษทางเสียง ความรอน
และรังสี ผลของมลพิษตอสิ่งแวดลอม แนวทางการจัดการและแกไข
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
1(0-3-0)
Inorganic Chemistry Laboratory
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บุรพวิชา : คม 313 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 313 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
คม 494 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
2(0-6-0)
CH 494 Physical Chemistry Laboratory
บุรพวิชา : คม 336 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 235 และ คม 336 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ
คม 495 ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง
1(0-3-0)
CH 495 Advanced Organic Chemistry Laboratory
บุรพวิชา : คม 423 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 423 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
คณ 215 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
4(4–0-8)
MA 215 Mathematics for Science I
บุรพวิชา : คณ 111
อนุพันธยอย อินทิกรัลหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธยอย พีชคณิตของ
เวกเตอร อนุพนั ธและอินทิกรัลของฟงกชันคาเวกเตอร ประยุกต
สถ 243 วิธีการทางสถิติ
4(4-1-7)
ST 243 Statistical Methods
ความนาจะเปน การรวบรวมขอมูล การชักตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเดียว วิชานีเ้ นนถึงการ
ประยุกตของวิธีการทางสถิติกับขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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19. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หมวดวิชา

เกณฑ
พ.ศ. 2548
30
84

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอ ยกวา
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
2.1.3 วิชาเฉพาะสาขา
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา
2.2.2 วิชาเอกบังคับ
2.2.3 วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา
หนวยกิตรวม
ไมนอ ยกวา

6
120
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หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2551
30
97
36
16
20
61
55
6
6
133

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2552
30
96
25
16
9
71
14
41
16
6
132

20. รายละเอียดการปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เปลี่ยนแปลงตามมหาวิทยาลัย

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2551)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
พื้นฐาน
คม 100 เคมีทั่วไป
3(3-0)
ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส
ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุล
เคมี กรดและเบส เคมีอินทรียเบื้องตน
สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมี
สิ่งแวดลอม

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
พื้นฐาน
คม 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
ศึกษาหลักทัว่ ไปของวิชาเคมีปริมาณ
สัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง
ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรด
และเบส เคมีอนิ ทรียเบื้องตน (หมูฟงกชัน
การเรียกชื่อ ไฮบริไดเซชันและการ
เกิดปฏิกิริยา) สารประกอบชีวโมเลกุล และ
เคมีสิ่งแวดลอม
กลุมวิชาเฉพาะสาขา
กลุมวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
วทอ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร 1
2(2-0)
วิทยาศาสตร 1
2(2-0-4)
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟง ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟง
และการพูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และการพูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
และ/หรือคณิตศาสตร
และ/หรือคณิตศาสตร
วทอ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร 2
2(2-0)
วิทยาศาสตร 2
2(2-0-4)
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอาน ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอาน
และการเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับ
และการเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร และ/หรือคณิตศาสตรเฉพาะ วิทยาศาสตร และ/หรือคณิตศาสตรเฉพาะ
สาขา
สาขา
วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
1(0-2-1)
รายงานอภิปรายบทวิจัยทางวิทยาศาสตร
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หมายเหตุ

เปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1.รหัสวิชา
2. เปลี่ยนกลุมวิชา
ยายมาจากกลุม วิชา
เฉพาะสาขา
เปลี่ยนแปลง
1.รหัสวิชา
2. เปลี่ยนกลุมวิชา
ยายมาจากกลุม วิชา
เฉพาะสาขา
รายวิชาใหม

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการ
ความรูและการประยุกต
วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตร
รายวิชาใหม
บริสุทธิ์
3(0-6-0)
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู การ
คนควา วิจัยปญหาตางๆ ดําเนินการวิจัย
และการวิเคราะหขอมูลเกีย่ วกับปญหา
ทางดานวิทยาศาสตร แลวนํามาเรียบเรียง
เปนรายงาน พรอมทั้งสอดแทรกความ
รับผิดชอบตอสังคม อันเปนประโยชนตอ
วิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ
วิชาเอกบังคับ
เคมี 461 สัมมนา
รายงานและอภิปรายความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการ
ความรูทางเคมีและการประยุกต
คม 462 โครงงานเคมี
ศึกษาทฤษฎี ประมวลความรูท างเคมี และ
ทดลองทําการวิจัยขัน้ พื้นฐานที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม วินัยและความ
รับผิดชอบ อันเปนประโยชนตอวิชาชีพ
และการพัฒนาประเทศ
วิชาเอกบังคับ
คม 353 การวิเคราะหดวยเครื่องมือ 2
2(2-0)
ทฤษฎีและหลักการทางอะตอมมิกแอบซอรบชัน อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรี แมสสเปกโตรเมตรี การวิเคราะห
ทางเคมีไฟฟา การวิเคราะหดวยความรอน
และอื่นๆ รวมทั้งสวนประกอบของ
เครื่องมือ และการประยุกต

ไมมี

ตัดออก

ไมมี

ตัดออก

วิชาเอกเลือก
คม 353 การวิเคราะหดว ยเครื่องมือ 2
2(2-0-4)
ทฤษฎีและหลักการทางนิวเคลียรแมเนติกเรโซแนนซสเปกโตรเมตรี เอกซเรยสเปกโทรเมตรี แมสสเปกโทรเมตรี การ
วิเคราะหดวยความรอน และอื่นๆ รวมทั้ง
สวนประกอบของเครื่องมือ และการ
ประยุกต
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เปลี่ยนแปลง
1.คําอธิบายรายวิชา
2. เปลี่ยนกลุมวิชา
ยายมาจากวิชาเอก
บังคับ

คม 413 เคมีอนินทรีย 3
2(2-0)
สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
สารประกอบโลหอินทรีย สารชีวอนินทรีย
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเคมีอนินทรียและการ
ประยุกต
คม 423 เคมีอินทรียขั้นสูง
3(3-0)
กลไกและหลักเกณฑของการเกิดปฏิกิริยา
ของสารอินทรีย เทคนิคการสังเคราะห
สารอินทรียขั้นสูง
คม 433 เคมีเชิงฟสิกส 3
2(2-0)
เคมีควอนตัมของอะตอม ทฤษฎีที่เกีย่ วของ
กับการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุล ทฤษฎี
เกี่ยวกับสเปกโทรสโกปของโมเลกุล
และโฟโตเคมี
คม 495 ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง
1(0-3)
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 423
โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ
คม 490 ฝกงาน
1(0-3)
ฝ ก การเรี ย นรู ก ารทํ า งานในหน ว ยงานที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ เ ค มี เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสบการณการทํางานและการนําความรู
ทางเคมีไปใช และสรางเสริมจิตตระหนัก
ความรั บ ผิ ด ชอบด ว ยการทํ า งานอย า งมี
คุณธรรมและจริยธรรม

คม 413 เคมีอนินทรีย 3
2(2-0-4)
สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
สารประกอบโลหอินทรีย สารชีวอนินทรีย
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเคมีอนินทรียและการ
ประยุกต
คม 423 เคมีอินทรียขั้นสูง
3(3-0-6)
กลไกและหลักเกณฑของการเกิดปฏิกิริยา
ของสารอินทรีย เทคนิคการสังเคราะห
สารอินทรียขั้นสูง
คม 433 เคมีเชิงฟสิกส 3
2(2-0-4)
เคมีควอนตัมของอะตอม ทฤษฎีที่เกีย่ วของ
กับการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุล ทฤษฎี
เกี่ยวกับสเปกโทรสโกปของโมเลกุล
และโฟโตเคมี
คม 495 ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง
1(0-3-0)
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 423
โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ
คม 460 ฝกงาน
1(0-100-0)
ฝกการเรียนรูก ารทํางานในหนวยงานที่
เกี่ยวของกับเคมี เพื่อเสริมสราง
ประสบการณการทํางานและการนําความรู
ทางเคมีไปใช และสรางเสริมจิตตระหนัก
ความรับผิดชอบดวยการทํางานอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีชั่วโมง
ฝกงานไมนอยกวา 100 ชัว่ โมง มีเกณฑการ
ประเมินผลเปน S (ผลการฝกงานเปนที่
พอใจ) หรือ U (ผลการฝกงานไมเปนที่
พอใจ)
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เปลี่ยนกลุมวิชา
ยายมาจากวิชาเอก
บังคับ

เปลี่ยนกลุมวิชา
ยายมาจากวิชาเอก
บังคับ
เปลี่ยนกลุมวิชา
ยายมาจากวิชาเอก
บังคับ

เปลี่ยนกลุมวิชา
ยายมาจากวิชาเอก
บังคับ

เปลี่ยนแปลง
1.รหัสวิชา
2.คําอธิบายรายวิชา
3. เปลี่ยนกลุมวิชา
ยายมาจากวิชาเอก
บังคับ

วิชาเอกเลือก
คม 484 พลังงานทางเลือก
2(2-0)
ไมมี
ที่มาและความสําคัญของพลังงานทางเลือก
การผลิตและการประยุกตใชงานของ
พลังงานทางเลือกชนิด ไบโอดีเซล แกสโซ
ฮอร เซลลเชื้อเพลิง เซลลแสงอาทิตย

ตัดออก

21. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรไดกาํ หนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรไวอยางชัดเจนดังนี้
21.1 การบริหารหลักสูตร
(1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนผูบริหารหลักสูตรใหไดมาตรฐาน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร
(2) คณาจารย ของภาควิชาเปนกลไกสํ าคัญในการผลิตบัณฑิต และดูแลรับผิด ชอบการ
จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
(3) มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทุกภาค
การศึกษา
21.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
(1) มีหองเรียน หองปฏิบัติการ และสถานฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหาหลักสูตร
(2) มีอุปกรณการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และคอมพิวเตอรในจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับนิสิต
(3) มีการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิเปนอาจารยพิเศษ
21.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
(1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยจัดอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวของนิสิตตลอดหลักสูตร
เพื่อใหคําแนะนําปรึกษาทั้งทางดานการศึกษาตามหลักสูตร การดําเนินชีวิต และการจัดการปญหาดาน
ตางๆ
(2) มีอาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรมนิสิต ที่พรอมจะใหคําแนะนําแกนิสิต
(3) มีอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ซึ่งทําหนาที่สอน ใหคําแนะนําขั้นตอนและเทคนิค
เบื้องตนในการดําเนินงานและปฏิบัติงานโครงงานวิจัย
(4) มีการฝกงานและการดูงานในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการ
นําความรูไปใชในการทํางานจริง
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(5) มีกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งดานวิชาการและการปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรมและจริยธรรม
และการเตรียมความพรอมของบัณฑิตในการประกอบอาชีพและการอยูรวมในสังคม
(6) มีการจัดสรรและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาแกนิสิตที่เรียนดี ประพฤติดี แตขาด
แคลนทุนทรัพย
21.4 ความตองการของแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต
(1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป
(2) มีการสํารวจการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป
22. การพัฒนาหลักสูตร
มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป โดยนําผลการประเมินหลักสูตรจาก
บัณฑิตและผูใชบัณฑิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรดวย เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และไดมาตรฐานเกณฑขั้นต่ําของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ดัชนีมาตรฐานเพื่อใชในการกําหนดคุณภาพและพัฒนาการศึกษาคือ
(1) ความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตทุกป เปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ.
(2) การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป เปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ.
(3) มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
(4) อาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ.
(5) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ.
(6) บุคลากรจากองคกรภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
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