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หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
3.1    หลกัสตูร  
 
3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต  

   แผนปกต ิ  รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า         132 หน่วยกติ 

   แผนกา้วหน้า  รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า   136 หน่วยกติ 

   แผนสหกจิศกึษา รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า  134 หน่วยกติ 

 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร  

  
แผนปกติ 
(1)   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                                12  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์                      9  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์                       6  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม                               3  หน่วยกติ 

  
(2)   หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า    96  หน่วยกิต  

-  วชิาแกน  ไมน้่อยกว่า   26  หน่วยกติ 
-  วชิาเอก  ไมน้่อยกว่า   70  หน่วยกติ 
 เอกบงัคบั  ไมน้่อยกว่า   55  หน่วยกติ 
 เอกเลอืก  ไมน้่อยกว่า   15  หน่วยกติ 
-  วชิาโท (ถา้ม)ี  ไมน้่อยกว่า   15  หน่วยกติ 

(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 
แผนก้าวหน้า  
(1)   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                                12  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์                      9  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์                       6  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม                               3  หน่วยกติ 
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(2)   หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า    100  หน่วยกิต  

-  วชิาแกน  ไมน้่อยกว่า    26  หน่วยกติ 
-  วชิาเอก  ไมน้่อยกว่า    74  หน่วยกติ 
 เอกบงัคบั  ไมน้่อยกว่า    57  หน่วยกติ 
 เอกเลอืก  ไมน้่อยกว่า    17  หน่วยกติ 
-  วชิาโท (ถา้ม)ี  ไมน้่อยกว่า    15  หน่วยกติ 

 
(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต  

    

แผนสหกิจศึกษา 
(1)   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                                12  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์                      9  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์                       6  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม                               3  หน่วยกติ 

  
(2)   หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า    98  หน่วยกิต  

-  วชิาแกน  ไมน้่อยกว่า   26  หน่วยกติ 
-  วชิาเอก  ไมน้่อยกว่า   72  หน่วยกติ 
 เอกบงัคบั  ไมน้่อยกว่า   57  หน่วยกติ 
 เอกเลอืก  ไมน้่อยกว่า   15  หน่วยกติ 
-  วชิาโท (ถา้ม)ี  ไมน้่อยกว่า   15  หน่วยกติ 

 
(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
 

 
3.1.3 กระบวนวิชา   
 
โครงสร้างหลกัสตูรแผนปกติ 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    ไม่น้อยกว่า              30 หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร               12  หน่วยกิต 

 001101  ม.อ. 101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ              3(3-0-6) 

     (Listening and Speaking in English)   
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 001102 ม.อ. 102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

     (Reading and Writing in English) 

 001201 ม.อ. 201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งม ี 3(3-0-6) 

     ประสทิธผิล     

     (Critical Reading and Effective Writing)   

 001202 ม.อ. 202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี      3(3-0-6) 

      (English in Professional Contexts) 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์             9 หน่วยกิต 

  โดยเลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

  013110 ม.จว. 110 จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั                            3(3-0-6) 

       (Psychology and Daily Life) 

  751100 ศศ. 100 เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั   3(3-0-6) 

      (Economics for Everyday Life) 

  851100  สม. 100  การสื่อสารเบือ้งตน้        3(3-0-6) 

       (Introduction to Communication) 

  701103  บธ.บช. 103 การบญัชทีัว่ไป     3(3-0-6) 

       (General Accounting) 

  702101  บธ.กง. 101 การเงนิในชวีติประจาํวนั    3(3-0-6) 

       (Finance for Daily Life) 

  703103  บธ.บจ. 103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้  3(3-0-6) 

       (Introduction to Entrepreneurship and Business) 

  109114  วจ.ศป. 114 ศลิปะในชวีติประจาํวนั    3(3-0-6) 

      (Arts in Everyday Life) 

  176100 น.ศท. 100 กฏหมายและโลกสมยัใหม ่       3(3-0-6)  

      (Law and Modern World) 

  050100 ม.ศท. 100 การใชภ้าษาไทย    3(3-0-6) 

       (Usage of the Thai Language) 

  012173 ม.ศน. 173 ศาสนาเบือ้งตน้     3(3-0-6) 

       (Descriptive Study of Religion) 

  050103 ม.ศท. 103 สงัคมและวฒันธรรมไทย    3(3-0-6) 

       (Thai Society and Culture) 

  127100 ร.ปค. 100 การเมอืงในชวีติประจาํวนั   3(3-0-6) 
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       (Politics in Everyday Life) 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์             6 หน่วยกิต 

  201110  ว.วท.   110 คณติศาสตรบ์รูณาการ                               3(2-2-5) 

      (Integrated Mathematical Science) 

  201111 ว.วท.   111 โลกแห่งวทิยาศาสตร ์    3(3-0-6) 

      (The World of Science) 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม              3 หน่วยกิต 

  201191  ว.วท. 191 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม          2(0-6-0) 

      (Learning Through Activities) 

  และเลอืกอกี 1 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

  201192  ว.วท. 192 ดอยสุเทพศกึษา                        1(0-3-0) 

      (Doi Suthep Studies) 

  057121  ศ.ล.   121 ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  1(0-3-0) 

      (Football for Life and Exercise) 

  057122  ศ.ล.   122 ว่ายน้ําเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  1(0-3-0) 

      (Swimming for Life and Exercise)     

 057123  ศ.ล.   123 วอลเลยบ์อลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0)  

      (Valleyball for Life and Exercise) 

  057125  ศ.ล.   125 กจิกรรมเขา้จงัหวะเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0)  

     (Rhythmic Activities for Life and Exercise)  

  057126 ศ.ล.  126 บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0) 

      (Basketball for Life and Exercise) 

  057127 ศ.ล.  127 แบดมนิตนัเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0) 

      (Badminton for Life and Exercise) 

  057128 ศ.ล.  128 เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  1(0-3-0) 

      (Tennis for Life and Exercise) 

  057129 ศ.ล.  129 เทเบิล้เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0)  

     (Table Tennis for Life and Exercise) 

  057130 ศ.ล.  130 กอลฟ์เพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  1(0-3-0)  

     (Golf for Life and Exercise) 

  571103 พย.ศท.103 มติรภาพและการอยู่รว่มกบัผูอ้ื่น   2(0-6-2) 
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      (Friendship and being together)         

 หรอืกระบวนวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า          96 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน     ไม่น้อยกว่า        26 หน่วยกิต 

 202111 ว.ชว. 111 ชวีวทิยา 1                     4(3-3-6) 

     (Biology 1) 

 202112 ว.ชว. 112 ชวีวทิยา 2                     4(3-3-6) 

     (Biology 2) 

 203111  ว.คม. 111 เคม ี1                                3(3-0-6) 

     (Chemistry 1) 

 203113  ว.คม. 113 เคม ี2                             3(3-0-6) 

     (Chemistry 2) 

 203115  ว.คม. 115 ปฏบิตักิารเคม ี1                               1(0-3-0) 

     (Chemistry Laboratory 1) 

 203117  ว.คม. 117 ปฏบิตักิารเคม ี2                            1(0-3-0) 

     (Chemistry Laboratory 2) 

 206111  ว.คณ. 111 แคลคลูสั 1                 3(3-0-6) 

     (Calculus 1) 

 206112  ว.คณ. 112 แคลคลูสั 2                  3(3-0-6) 

     (Calculus 2) 

 207117  ว.ฟส. 117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1                             1(0-3-0) 

     (Physics Laboratory 1) 

 207187  ว.ฟส. 187 ฟิสกิส ์1                               3(3-0-6) 

     (Physics 1) 

 

     2.2  วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า              70 หน่วยกิต 

    ในจาํนวนน้ีอยา่งน้อย 36 หน่วยกติ  จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั  300-400    

         และอยา่งน้อย 18 หน่วยกติ  ตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 400 ขึน้ไป           

  2.2.1 วิชาเอกบงัคบั   ไม่น้อยกว่า                             55 หน่วยกิต 

  203201  ว.คม.  201 เคมอีนิทรยี ์1                                      3(3-0-6) 

            (Organic Chemistry 1) 
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  203202  ว.คม. 202 เคมอีนิทรยี ์2                                 3(3-0-6) 

            (Organic Chemistry 2) 

  203211  ว.คม. 211 เคมอีนินทรยี ์1                                    2(2-0-4) 

            (Inorganic Chemistry 1)  

  203222  ว.คม. 222 เคมฟิีสกิลั 1                                       3(3-0-6) 

            (Physical Chemistry 1) 

  203223  ว.คม. 223 เคมฟิีสกิลั 2                                       3(3-0-6)  

                    (Physical Chemistry 2) 

  203228  ว.คม. 228 ปฏบิตักิารเคมฟิีสกิลั 1                          1(0-3-0) 

                                      (Physical Chemistry Laboratory 1) 

  203231  ว.คม.  231 เคมวีเิคราะหเ์บือ้งตน้              3(3-0-6) 

            (Fundamental Analytical Chemistry) 

  203232  ว.คม. 232 ไฟฟ้าเคมวีเิคราะห ์      2(2-0-4) 

            (Electroanalytical Chemistry) 

  203241  ว.คม. 241 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์1                         1(0-3-0) 

            (Organic Chemistry Laboratory 1) 

  203242  ว.คม. 242 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์2                         1(0-3-0) 

            (Organic Chemistry Laboratory 2) 

  203286  ว.คม. 286 ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์1                       1(0-3-0) 

            (Analytical Chemistry Laboratory 1) 

  203287  ว.คม. 287 ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์2                  1(0-3-0) 

            (Analytical Chemistry Laboratory 2) 

  203303  ว.คม. 303  สเปกโทรสโกปีทางเคมอีนิทรยี ์               3(3-0-6) 

             (Organic Spectroscopy) 

  203304  ว.คม. 304  เคมอีนิทรยี ์3                                 2(2-0-4) 

             (Organic Chemistry 3) 

  203308  ว.คม. 308  ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์3                        1(0-3-0) 

             (Organic Chemistry Laboratory 3) 

  203315  ว.คม. 315  เคมอีนินทรยี ์2                      2(2-0-4) 

             (Inorganic Chemistry 2) 

  203316  ว.คม. 316  เคมอีนินทรยี ์3             2(2-0-4) 

             (Inorganic Chemistry 3) 
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   203318  ว.คม.  318  ปฏบิตักิารเคมอีนินทรยี ์                       1(0-3-0) 

              (Inorganic Chemistry Laboratory) 

  203323  ว.คม. 323  เคมฟิีสกิลั 3              2(2-0-4) 

             (Physical Chemistry 3) 

  203324  ว.คม. 324  เคมฟิีสกิลั 4                     2(2-0-4) 

             (Physical Chemistry 4) 

  203327  ว.คม. 327  ปฏบิตักิารเคมฟิีสกิลั 2     1(0-3-0) 

             (Physical Chemistry Laboratory 2) 

  203332  ว.คม. 332  การวเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื 1                  2(2-0-4) 

             (Instrumental Analysis 1) 

  203333  ว.คม. 333  การวเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื 2                  2(2-0-4) 

             (Instrumental Analysis 2) 

  203338  ว.คม. 338  ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื        2(0-6-0) 

             (Instrumental Analysis Laboratory) 

  203399  ว.คม. 399  การฝึกงาน                                        1(0-6-0) 

             (Work Training) 

  203498  ว.คม. 498  สมัมนาทางเคม ี                                 1(1-0-2) 

             (Chemistry Seminar) 

  203499  ว.คม. 499  ปญัหาพเิศษทางเคม ี                           3(0-9-0) 

             (Special Problem in Chemistry) 

  211315  ว.ชท. 315  ชวีเคมเีบือ้งตน้                 3(3-0-6) 

             (Introductory Biochemistry) 

  211319  ว.ชท. 319  ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้                      1(0-3-0) 

             (Introductory Biochemistry Laboratory) 

 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า             15 หน่วยกิต 

 โดยเลอืกจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

  203200 ว.คม.  200  เทคนิคทางวทิยาศาสตร ์                        2(2-0-4) 

            (Scientific Techniques) 

  203250 ว.คม.  250  เคมสีิง่แวดลอ้ม         3(3-0-6) 

            (Environmental Chemistry) 
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  203352 ว.คม.  352  ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารเคม ี 2(2-0-4) 

            (Safety in the Laboratory) 

  203404 ว.คม.  404  เคมเีฮเทอโรไซคลกิ                     2(2-0-4) 

            (Heterocyclic Chemistry) 

  203405 ว.คม.  405  เคมผีลติภณัฑธ์รรมชาต ิ                        2(2-0-4) 

            (Natural Product Chemistry) 

  203406 ว.คม.  406  การสงัเคราะหท์างเคมอีนิทรยี ์                2(2-0-4) 

            (Organic Synthesis) 

  203413 ว.คม.  413  สเปกโทรสโกปีทางเคมอีนินทรยี ์             2(2-0-4) 

            (Inorganic Spectroscopy) 

  203414 ว.คม.  414  วธิเีชงิกายภาพในเคมอีนินทรยี ์              2(2-0-4) 

            (Physical Methods in Inorganic Chemistry) 

  203423 ว.คม.  423  เคมฟิีสกิลัขัน้สงู 1                               2(2-0-4) 

            (Advanced Physical Chemistry 1) 

  203424 ว.คม.  424  เคมฟิีสกิลัขัน้สงู 2                             2(2-0-4) 

            (Advanced Physical Chemistry 2) 

  203425 ว.คม.  425  เคมเีชงิคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้                   2(2-0-4) 

            (Introductory Computational Chemistry) 

   203431 ว.คม.  431  เทคนิคทางเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู                 2(2-0-4) 

             (Advanced Techniques in Analytical  

             Chemistry) 

           203434 ว.คม.  434  เทคนิคการวเิคราะหข์ัน้สงูสาํหรบั     2(2-0-4) 

             ตวัอยา่งจรงิ       

             (Advanced Analytical Techniques for  

             Real Sample) 

           203435 ว.คม.  435  ไฟฟ้าเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู                        2(2-0-4) 

             (Advanced Electroanalytical Chemistry) 

  203458 ว.คม.  458  หวัขอ้เลอืกสรรทางเคม ี1                       2(2-0-4) 

            (Special Topics in Chemistry 1) 

  203459 ว.คม.  459  หวัขอ้เลอืกสรรทางเคม ี2                       2(2-0-4) 

            (Special Topics in Chemistry 2) 

  203471 ว.คม.  471   เคมพีอลเิมอร ์1                                 2(2-0-4) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

            (Polymer Chemistry 1) 

  203474 ว.คม.  474   เคมพีอลเิมอร ์2                                 2(2-0-4) 

            (Polymer Chemistry 2) 

  203477 ว.คม.  477  ปฏบิตักิารเคมพีอลเิมอร ์1                      1(0-3-0) 

            (Polymer Chemistry Laboratory 1) 

  203478 ว.คม.  478  ปฏบิตักิารเคมพีอลเิมอร ์2                      2(0-6-0) 

            (Polymer Chemistry Laboratory 2) 

  211446 ว.ชท. 446  ชวีเคมขีองโรคทางเมแทบอลซิมึ  3(3-0-6) 

            (Biochemical Aspects of Metabolic 

             Disorders) 

  211448 ว.ชท. 448  คารโ์บไฮเดรตเทคโนโลย ี   3(3-0-6) 

            (Carbohydrate Technology) 

  211449 ว.ชท. 449  โปรตนีเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 

            (Protein Technology) 

  และกระบวนวชิาอื่นระดบั 300-400 ทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในสาขาวชิาเคม ี

 

 2.3 วิชาโท (ถ้ามี)                15   หน่วยกิต 

 นกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะเรยีนวชิาโท อาจเลอืกเรยีนวชิาโทในสาขาใดกไ็ดท้ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั

ไมน้่อยกว่า 15  หน่วยกติ โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาเอก 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                   6   หน่วยกิต 

 เลอืกเรยีนกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนือจากวชิาเอก ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ 

 
       จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร  ไม่น้อยกว่า           132  หน่วยกิต   
 
โครงสร้างหลกัสตูรแผนก้าวหน้า  

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า               30  หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                            12  หน่วยกิต 

  001101 ม.อ. 101     การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 

               (Listening and Speaking in English)  

  001102 ม.อ. 102  การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

              (Reading and Writing in English) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  001201 ม.อ. 201   การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งม ี 3(3-0-6) 

             ประสทิธผิล 

             (Critical Reading and Effective Writing) 

  001202 ม.อ. 202   ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี   3(3-0-6) 

             (English in Professional Contexts) 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์             9 หน่วยกิต 

  โดยเลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

  013110 ม.จว. 110   จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั                            3(3-0-6) 

              (Psychology and Daily Life) 

  751100 ศศ. 100  เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั   3(3-0-6) 

             (Economics for Everyday Life) 

  851100  สม. 100   การสื่อสารเบือ้งตน้    3(3-0-6) 

          (Introduction to Communication) 

  701103  บธ.บช. 103 การบญัชทีัว่ไป     3(3-0-6) 

            (General Accounting) 

  702101  บธ.กง. 101 การเงนิในชวีติประจาํวนั    3(3-0-6) 

       (Finance for Daily Life) 

  703103  บธ.บจ. 103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้  3(3-0-6) 

      (Introduction to Enterpreneurship and 

      Business) 

  109114  วจ.ศป. 114 ศลิปะในชวีติประจาํวนั    3(3-0-6) 

      (Arts in Everyday Life) 

  176100 น.ศท.  100 กฏหมายและโลกสมยัใหม ่       3(3-0-6) 

       (Law and Modern World) 

  050100 ม.ศท. 100 การใชภ้าษาไทย    3(3-0-6) 

       (Usage of the Thai Language) 

  012173 ม.ศน. 173 ศาสนาเบือ้งตน้     3(3-0-6) 

       (Descriptive Study of Religion) 

  050103 ม.ศท. 103 สงัคมและวฒันธรรมไทย    3(3-0-6) 

       (Thai Society and Culture) 

  127100 ร.ปค. 100 การเมอืงในชวีติประจาํวนั   3(3-0-6) 

       (Politics in Everyday Life) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

 

 1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์             6 หน่วยกิต 

  201110 ว.วท.  110   คณติศาสตรบ์รูณาการ                                3(2-2-5) 

      (Intergrated Mathematical Science) 

  201111 ว.วท.   111   โลกแห่งวทิยาศาสตร ์    3(3-0-6) 

      (The World of Science) 

 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม              3 หน่วยกิต 

  201191 ว.วท. 191   การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม           2(0-6-0) 

      (Learning Through Activities) 

  และเลอืกอกี 1 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

  201192 ว.วท. 192   ดอยสุเทพศกึษา                              1(0-3-0) 

      (Doi Suthep Studies) 

  057121 ศ.ล. 121    ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  1(0-3-0) 

      (Football for Life and Exercise) 

  057122 ศ.ล. 122    ว่ายน้ําเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  1(0-3-0) 

      (Swimming for Life and Exercise) 

  057123 ศ.ล. 123    วอลเลยบ์อลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0) 

      (Volleyball for Life and Exercise) 

  057125 ศ.ล. 125    กจิกรรมเขา้จงัหวะเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0) 

      (Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

  057126 ศ.ล. 126    บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0) 

      (Basketball for Life and Exercise) 

  057127 ศ.ล. 127    แบดมนิตนัเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0) 

      (Badminton for Life and Exercise) 

  057128 ศ.ล. 128    เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  1(0-3-0) 

      (Tennis for Life and Exercise) 

  057129 ศ.ล. 129    เทเบิล้เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0) 

      (Table Tennis for Life and Exercise) 

  057130 ศ.ล. 130    กอลฟ์เพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  1(0-3-0) 

      (Golf for Life and Exercise) 

  571103 พย.ศท. 103 มติรภาพและการอยู่รว่มกบัผูอ้ื่น   2(0-6-2) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

      Friendship and being together  

  หรอืกระบวนวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า           100 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน      ไม่น้อยกว่า           26 หน่วยกิต 

 202111 ว.ชว. 111   ชวีวทิยา 1                     4(3-3-6) 

     (Biology 1) 

 202112 ว.ชว. 112   ชวีวทิยา 2                     4(3-3-6) 

     (Biology 2) 

 203111 ว.คม. 111   เคม ี1                              3(3-0-6) 

     (Chemistry 1) 

 203113 ว.คม. 113   เคม ี2                             3(3-0-6) 

     (Chemistry 2) 

 203115 ว.คม. 115   ปฏบิตักิารเคม ี1                         1(0-3-0) 

     (Chemistry Laboratory 1) 

 203117 ว.คม. 117   ปฏบิตักิารเคม ี2                            1(0-3-0) 

     (Chemistry Laboratory 2) 

 206111 ว.คณ.111  แคลคลูสั 1                 3(3-0-6) 

     (Calculus 1) 

 206112 ว.คณ.112  แคลคลูสั 2                  3(3-0-6) 

     (Calculus 2) 

 207117 ว.ฟส. 117  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1                               1(0-3-0) 

     (Physics Laboratory 1) 

 207187 ว.ฟส. 187  ฟิสกิส ์1                                        3(3-0-6) 

     (Physics 1) 

     2.2  วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า              74 หน่วยกิต 

    ในจาํนวนน้ีอยา่งน้อย 36 หน่วยกติ  จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั  300-400    

         และอยา่งน้อย 18 หน่วยกติ  ตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 400 ขึน้ไป และเป็นกระบวนวชิา 

  700-800 อยา่งน้อย 6 หน่วยกติ 

 

  2.2.1 วิชาเอกบงัคบั   ไม่น้อยกว่า                        57 หน่วยกิต 

  203201 ว.คม.  201  เคมอีนิทรยี ์1                                      3(3-0-6) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

            (Organic Chemistry 1) 

  203202 ว.คม.  202  เคมอีนิทรยี ์2                                      3(3-0-6) 

            (Organic Chemistry 2) 

  203211 ว.คม.  211  เคมอีนินทรยี ์1                                    2(2-0-4) 

            (Inorganic Chemistry 1) 

  203222 ว.คม.  222  เคมฟิีสกิลั 1                                       3(3-0-6) 

            (Physical Chemistry 1) 

  203223 ว.คม.  223  เคมฟิีสกิลั 2                                       3(3-0-6) 

            (Physical Chemistry 2) 

  203228 ว.คม.  228  ปฏบิตักิารเคมฟิีสกิลั 1                          1(0-3-0) 

            (Physical Chemistry Laboratory 1) 

  203231 ว.คม.  231  เคมวีเิคราะหเ์บือ้งตน้          3(3-0-6) 

            (Fundamental Analytical Chemistry) 

  203232 ว.คม.  232  ไฟฟ้าเคมวีเิคราะห ์      2(2-0-4) 

            (Electroanalytical Chemistry) 

  203241 ว.คม.  241  ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์1                       1(0-3-0) 

            (Organic Chemistry Laboratory 1) 

  203242 ว.คม.  242  ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์2                         1(0-3-0) 

            (Organic Chemistry Laboratory 2) 

  203286 ว.คม.  286  ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์1                       1(0-3-0) 

            (Analytical Chemistry Laboratory 1) 

  203287 ว.คม.  287  ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์2                       1(0-3-0) 

            (Analytical Chemistry Laboratory 2) 

  203303 ว.คม.  303  สเปกโทรสโกปีทางเคมอีนิทรยี ์                3(3-0-6) 

            (Organic Spectroscopy) 

  203304 ว.คม.  304  เคมอีนิทรยี ์3                                   2(2-0-4) 

            (Organic Chemistry 3) 

  203308 ว.คม.  308  ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์3                         1(0-3-0) 

            (Organic Chemistry Laboratory 3) 

  203315 ว.คม.  315  เคมอีนินทรยี ์2                          2(2-0-4) 

            (Inorganic Chemistry 2) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  203316 ว.คม.  316  เคมอีนินทรยี ์3        2(2-0-4)  

                  (Inorganic Chemistry 3) 

   203318 ว.คม. 318  ปฏบิตักิารเคมอีนินทรยี ์                        1(0-3-0) 

             (Inorganic Chemistry Laboratory)   

  203323 ว.คม.  323  เคมฟิีสกิลั 3              2(2-0-4) 

            (Physical Chemistry 3) 

  203324 ว.คม.  324  เคมฟิีสกิลั 4                    2(2-0-4) 

            (Physical Chemistry 4) 

  203327 ว.คม.  327  ปฏบิตักิารเคมฟิีสกิลั 2     1(0-3-0) 

            (Physical Chemistry Laboratory 2) 

  203332 ว.คม.  332  การวเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื 1                   2(2-0-4) 

            (Instrumental Analysis 1) 

  203333 ว.คม.  333  การวเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื 2                   2(2-0-4) 

            (Instrumental Analysis 2) 

  203338 ว.คม.  338  ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื        2(0-6-0) 

            (Instrumental Analysis Laboratory) 

  203496 ว.คม.  496  โครงงานวจิยั                                      6(0-18-0) 

            (Research Project) 

  203498 ว.คม.  498  สมัมนาทางเคม ี                                  1(1-0-2) 

            (Chemistry Seminar) 

  211315 ว.ชท. 315  ชวีเคมเีบือ้งตน้                 3(3-0-6) 

            (Introductory Biochemistry) 

  211319 ว.ชท. 319  ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้                      1(0-3-0) 

            (Introductory Biochemistry Laboratory) 

 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า            17 หน่วยกิต 

  โดยเลอืกจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี อยา่งน้อย 11 หน่วยกติ 

 

 203250 ว.คม.  250  เคมสีิง่แวดลอ้ม           3(3-0-6) 

            (Environmental Chemistry) 

  203352 ว.คม.  352  ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารเคม ี 2(2-0-4) 

            (Safety in the Laboratory) 



15 
 

หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  203398 ว.คม.  398  ระเบยีบวธิวีจิยั    2(1-3-2) 

            (Research Methodology) 

  203404 ว.คม.  404  เคมเีฮเทอโรไซคลกิ                      2(2-0-4) 

            (Heterocyclic Chemistry) 

  203405 ว.คม.  405  เคมผีลติภณัฑธ์รรมชาต ิ                        2(2-0-4) 

            (Natural Product Chemistry) 

  203406 ว.คม.  406  การสงัเคราะหท์างเคมอีนิทรยี ์                2(2-0-4)   

                 (Organic Synthesis) 

  203413 ว.คม.  413  สเปกโทรสโกปีทางเคมอีนินทรยี ์             2(2-0-4)  

                  (Inorganic Spectroscopy) 

  203414 ว.คม.  414  วธิเีชงิกายภาพในเคมอีนินทรยี ์               2(2-0-4)  

            (Physical Methods in Inorganic  

            Chemistry) 

  203423 ว.คม.  423  เคมฟิีสกิลัขัน้สงู 1                            2(2-0-4) 

            (Advanced Physical Chemistry 1) 

  203424 ว.คม.  424  เคมฟิีสกิลัขัน้สงู 2                                2(2-0-4)  

                  (Advanced Physical Chemistry 2) 

  203425 ว.คม.  425  เคมเีชงิคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้                   2(2-0-4) 

            (Introductory Computational Chemistry) 

           203431 ว.คม.  431  เทคนิคทางเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู                 2(2-0-4) 

             (Advanced Techniques in Analytical 

             Chemistry) 

           203434 ว.คม.  434  เทคนิคการวเิคราะหข์ัน้สงูสาํหรบั     2(2-0-4) 

             ตวัอยา่งจรงิ        

             (Advanced Analytical Techniques for 

             Real Sample) 

           203435 ว.คม.  435  ไฟฟ้าเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู                       2(2-0-4) 

             (Advanced Electroanalytical Chemistry) 

  203458 ว.คม.  458  หวัขอ้เลอืกสรรทางเคม ี1                       2(2-0-4) 

            (Special Topics in Chemistry 1) 

  203459 ว.คม.  459  หวัขอ้เลอืกสรรทางเคม ี2                       2(2-0-4) 

            (Special Topics in Chemistry 2) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  203471 ว.คม.  471  เคมพีอลเิมอร ์1                                   2(2-0-4) 

                     (Polymer Chemistry 1) 

  203474 ว.คม.  474  เคมพีอลเิมอร ์2                                  2(2-0-4) 

            (Polymer Chemistry 2) 

  203477 ว.คม.  477  ปฏบิตักิารเคมพีอลเิมอร ์1                      1(0-3-0) 

            (Polymer Chemistry Laboratory 1) 

  203478 ว.คม.  478  ปฏบิตักิารเคมพีอลเิมอร ์2                      2(0-6-0) 

            (Polymer Chemistry Laboratory 2) 

  211446 ว.ชท. 446  ชวีเคมขีองโรคทางเมแทบอลซิมึ  3(3-0-6) 

            (Biochemistry Aspects of Metabolic 

            Disorders) 

  211448 ว.ชท. 448  คารโ์บไฮเดรตเทคโนโลย ี   3(3-0-6) 

            (Carbohydrate Technology) 

  211449 ว.ชท. 449  โปรตนีเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 

            (Protein Technology) 

  และกระบวนวชิาอื่นระดบั 300-400 ทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในสาขาวชิาเคม ี

  โดยเลอืกจากกระบวนวชิาในระดบับณัฑติศกึษา ดงัต่อไปน้ี อยา่งน้อย 6 หน่วยกติ 

  203708 ว.คม. 708  การสงัเคราะหส์ารอนิทรยีข์ ัน้สงู    3(3-0-6) 

            (Organic Synthesis) 

  203713 ว.คม. 713  ปฏกิริยิาและกลไกทางอนินทรยี ์  3(3-0-6) 

            (Inorganic Reactions and Mechanisms) 

  203721 ว.คม. 721  อุณหพลศาสตรเ์คม ี   3(3-0-6) 

            (Chemical Thermodynamics) 

  203736 ว.คม. 736  สาระสาํคญัในเคมวีเิคราะห ์  3(3-0-6) 

            (Essentials in Analytical Chemistry) 

  203739 ว.คม. 739  การวเิคราะหท์างเคมขีัน้สงู              3(3-0-6) 

            (Advanced Chemical Analysis) 

  203743 ว.คม. 743  เอนไซมว์ทิยา                            3(3-0-6) 

            (Enzymology) 

  203807 ว.คม. 807  เคมอีนิทรยีฟิ์สกิลั              3(3-0-6) 

            (Physical Organic Chemistry) 

  203812 ว.คม. 812  เคมโีคออรด์เินชนั          3(3-0-6) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

            (Coordination Chemistry) 

  203821 ว.คม. 821  เคมคีวอนตมั                  3(3-0-6)        

            (Quantum Chemistry)                        

                         

 2.3 วิชาโท (ถ้ามี)                15 หน่วยกิต 

 นกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะเรยีนวชิาโท อาจเลอืกเรยีนวชิาโทในสาขาใดกไ็ดท้ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั

ไมน้่อยกว่า 15  หน่วยกติ โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาเอก 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                  6 หน่วยกิต 

 เลอืกเรยีนกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนือจากวชิาเอก ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 
       จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร  ไม่น้อยกว่า          136  หน่วยกิต 
 
 
โครงสร้างหลกัสตูรแผนสหกิจศึกษา  

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    ไม่น้อยกว่า            30 หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร              12 หน่วยกิต 

 001101 ม.อ.  101   การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ              3(3-0-6) 

            (Listening and Speaking in English) 

 001102 ม.อ. 102   การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

            (Reading and Writing in English) 

 001201 ม.อ. 201   การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งม ี 3(3-0-6) 

            ประสทิธผิล   

            (Critical Reading and Effective Writing)   

 001202 ม.อ. 202   ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี       3(3-0-6) 

             (English in Professional Contexts) 

 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์             9 หน่วยกิต 

  โดยเลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

 

  013110 ม.จว. 110   จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั                             3(3-0-6) 

         (Psychology and Daily Life) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  751100 ศศ. 100   เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั   3(3-0-6) 

      (Economics for Everyday Life) 

  851100  สม. 100   การสื่อสารเบือ้งตน้        3(3-0-6) 

       (Introduction to Communication) 

  701103  บธ.บช. 103 การบญัชทีัว่ไป     3(3-0-6) 

       (General Accounting) 

  702101  บธ.กง. 101 การเงนิในชวีติประจาํวนั    3(3-0-6) 

       (Finance for Daily Life) 

  703103  บธ.บจ.  103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้  3(3-0-6) 

       (Introduction to Entrepreneurship and 

       Business)        

  109114  วจ.ศ    114 ศลิปะในชวีติประจาํวนั    3(3-0-6) 

       (Arts in Everyday Life) 

  176100 น.ศท. 100 กฏหมายและโลกสมยัใหม ่       3(3-0-6)  

      (Law and Modern World) 

  050100 ม.ศท. 100 การใชภ้าษาไทย    3(3-0-6) 

       (Usage of the Thai Language) 

  012173 ม.ศน. 173 ศาสนาเบือ้งตน้     3(3-0-6) 

       (Descriptive Study of Religion) 

  050103 ม.ศท. 103 สงัคมและวฒันธรรมไทย    3(3-0-6) 

       (Thai Society and Culture) 

  127100 ร.ปค. 100 การเมอืงในชวีติประจาํวนั   3(3-0-6) 

       (Politics in Everyday Life) 

 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์             6 หน่วยกิต 

  201110  ว.วท.  110   คณติศาสตรบ์รูณาการ                                  3(2-2-5) 

      (Intergrated Mathematical Science) 

  201111  ว.วท.  111   โลกแห่งวทิยาศาสตร ์    3(3-0-6) 

      (The World of Science) 

   

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม              3 หน่วยกิต 

  201191  ว.วท.  191  การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม           2(0-6-0) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

      (Learning Through Activities) 

  และเลอืกอกี 1 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

 

  201192  ว.วท.192    ดอยสุเทพศกึษา                             1(0-3-0) 

      (Doi Suthep Studies) 

  057121  ศ.ล. 121    ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  1(0-3-0) 

      (Football for Life and Exercise) 

  057122  ศ.ล. 122    ว่ายน้ําเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  1(0-3-0) 

      (Swimming for Life and Exercise) 

  057123  ศ.ล. 123     วอลเลยบ์อลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0) 

      (Volleyball for Life and Exercise) 

  057125  ศ.ล. 125     กจิกรรมเขา้จงัหวะเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0) 

      (Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

  057126  ศ.ล. 126     บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0) 

      (Basketball for Life and Exercise) 

  057127  ศ.ล. 127     แบดมนิตนัเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0) 

      (Badminton for Life and Exercise) 

  057128  ศ.ล. 128     เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  1(0-3-0) 

      (Tennis for Life and Exercise) 

  057129  ศ.ล. 129     เทเบิล้เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย 1(0-3-0) 

      (Table Tennis for Life and Exercise) 

  057130  ศ.ล. 130     กอลฟ์เพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  1(0-3-0) 

      (Golf for Life and Exercise) 

  571103  พย.ศท.103 มติรภาพและการอยู่รว่มกบัผูอ้ื่น   2(0-6-2) 

      (Friendship and being together)         

 หรอืกระบวนวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า          98 หน่วยกิต 

 

 2.1 วิชาแกน     ไม่น้อยกว่า        26 หน่วยกิต 

 202111  ว.ชว. 111   ชวีวทิยา 1                    4(3-3-6) 

     (Biology 1)  
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

 202112  ว.ชว. 112   ชวีวทิยา 2                     4(3-3-6) 

     (Biology 2) 

 203111  ว.คม. 111   เคม ี1                                  3(3-0-6) 

     (Chemistry 1) 

 203113  ว.คม. 113   เคม ี2                             3(3-0-6) 

     (Chemistry 2) 

 203115  ว.คม. 115   ปฏบิตักิารเคม ี1                       1(0-3-0) 

     (Chemistry Laboratory 1) 

 203117  ว.คม. 117   ปฏบิตักิารเคม ี2                     1(0-3-0) 

      (Chemistry Laboratory 2) 

 206111  ว.คณ.  111   แคลคลูสั 1                 3(3-0-6) 

      (Calculus 1) 

 206112  ว.คณ.  112   แคลคลูสั 2              3(3-0-6) 

      (Calculus 2) 

 207117  ว.ฟส.  117   ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1                           1(0-3-0) 

      (Physical Laboratory 1) 

 207187  ว.ฟส.  187   ฟิสกิส ์1                             3(3-0-6)  

     (Physics 1) 

       

     2.2  วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า          72  หน่วยกิต 

    ในจาํนวนน้ีอยา่งน้อย 36 หน่วยกติ  จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั  300-400    

         และอยา่งน้อย 18 หน่วยกติ  ตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 400 ขึน้ไป           

  2.2.1 วิชาเอกบงัคบั   ไม่น้อยกว่า                         57 หน่วยกิต 

  203201 ว.คม.  201  เคมอีนิทรยี ์1                                      3(3-0-6) 

            (Organic Chemistry 1) 

  203202 ว.คม.  202  เคมอีนิทรยี ์2                                    3(3-0-6) 

            (Organic Chemistry 2) 

  203211 ว.คม.  211  เคมอีนินทรยี ์1                                   2(2-0-4) 

            (Inorganic Chemistry 1) 

  203222 ว.คม.  222  เคมฟิีสกิลั 1                                       3(3-0-6) 

            (Physical Chemistry 1) 

  203223 ว.คม.  223  เคมฟิีสกิลั 2                                       3(3-0-6) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

            (Physical Chemistry 2) 

  203228 ว.คม.  228  ปฏบิตักิารเคมฟิีสกิลั 1                          1(0-3-0) 

            (Physical Chemistry Laboratory 1) 

  203231 ว.คม.  231  เคมวีเิคราะหเ์บือ้งตน้          3(3-0-6) 

            (Fundamental Analytical Chemistry) 

  203232 ว.คม.  232  ไฟฟ้าเคมวีเิคราะห ์      2(2-0-4) 

            (Electroanalytical Chemistry) 

  203241 ว.คม.  241  ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์1                         1(0-3-0) 

            (Organic Chemistry Laboratory 1) 

  203242 ว.คม.  242  ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์2                         1(0-3-0) 

            (Organic Chemistry Laboratory 2) 

  203286 ว.คม.  286  ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์1                       1(0-3-0) 

            (Analytical Chemistry Laboratory 1) 

  203287 ว.คม.  287  ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์2                      1(0-3-0) 

            (Analytical Chemistry Laboratory 2) 

  203303 ว.คม.  303  สเปกโทรสโกปีทางเคมอีนิทรยี ์                3(3-0-6) 

            (Organic Spectroscopy) 

  203304 ว.คม.  304  เคมอีนิทรยี ์3                                   2(2-0-4) 

            (Organic Chemistry 3) 

  203308 ว.คม.  308  ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์3                        1(0-3-0) 

            (Organic Chemistry Laboratory 3) 

  203315 ว.คม.  315  เคมอีนินทรยี ์2                      2(2-0-4) 

            (Inorganic Chemistry 2) 

  203316 ว.คม.  316  เคมอีนินทรยี ์3           2(2-0-4) 

            (Inorganic Chemistry 3) 

   203318 ว.คม. 318  ปฏบิตักิารเคมอีนินทรยี ์                        1(0-3-0) 

             (Inorganic Chemistry Laboratory) 

 

  203323 ว.คม.  323  เคมฟิีสกิลั 3              2(2-0-4) 

            (Physical Chemistry 3) 

  203324 ว.คม.  324  เคมฟิีสกิลั 4                     2(2-0-4) 

            (Physical Chemistry 4) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  203327 ว.คม.  327  ปฏบิตักิารเคมฟิีสกิลั 2     1(0-3-0) 

            (Physical Chemistry Laboratory 2) 

  203332 ว.คม.  332  การวเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื 1                  2(2-0-4) 

            (Instrumental Analysis 1) 

  203333 ว.คม.  333  การวเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื 2                  2(2-0-4) 

            (Instrumental Analysis 2) 

  203338 ว.คม.  338  ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื         2(0-6-0) 

            (Instrumental Analysis Laboratory) 

  211315 ว.ชท. 315  ชวีเคมเีบือ้งตน้                 3(3-0-6) 

            (Introductory Biochemistry) 

  211319 ว.ชท. 319  ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้                       1(0-3-0) 

            (Introductory Biochemistry Laboratory) 

  203497 ว.คม.  497  สหกจิศกึษา    6 หน่วยกติ  

                  (Cooperative Education) 

  203498 ว.คม.  498  สมัมนาทางเคม ี    1(1-0-2) 

            (Chemistry Seminar) 

 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า         15 หน่วยกิต 

 โดยเลอืกจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

  203200 ว.คม.  200  เทคนิคทางวทิยาศาสตร ์                        2(2-0-4) 

            (Scientific Techniques) 

  203250 ว.คม.  250  เคมสีิง่แวดลอ้ม           3(3-0-6) 

            (Environmental Chemistry) 

  203352 ว.คม.  352  ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิต้กิารเคม ี 2(2-0-4) 

            (Safety in the Laboratory) 

  203404 ว.คม.  404  เคมเีฮเทอโรไซคลกิ                      2(2-0-4) 

            (Heterocyclic Chemistry) 

  203405 ว.คม.  405  เคมผีลติภณัฑธ์รรมชาต ิ                      2(2-0-4) 

            (Natural Product Chemistry) 

 

  203406 ว.คม.  406  การสงัเคราะหท์างเคมอีนิทรยี ์                2(2-0-4) 

            (Organic Synthesis) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  203413 ว.คม.  413  สเปกโทรสโกปีทางเคมอีนินทรยี ์             2(2-0-4) 

            (Inorganic Spectroscopy) 

  203414 ว.คม.  414  วธิเีชงิกายภาพในเคมอีนินทรยี ์               2(2-0-4)  

                  (Physical Methods in Inorganic Chemistry) 

  203423 ว.คม.  423  เคมฟิีสกิลัขัน้สงู 1                              2(2-0-4) 

            (Advanced Physical Chemistry 1) 

  203424 ว.คม.  424  เคมฟิีสกิลัขัน้สงู 2                               2(2-0-4) 

            (Advanced Physical Chemistry 2) 

  203425 ว.คม.  425  เคมเีชงิคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้                   2(2-0-4) 

            (Introductory Computational Chemistry) 

           203431 ว.คม.  431  เทคนิคทางเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู                 2(2-0-4) 

             (Advanced Techniques in Analytical 

             Chemistry) 

           203434 ว.คม.  434  เทคนิคการวเิคราะหข์ัน้สงูสาํหรบั     2(2-0-4) 

             ตวัอยา่งจรงิ   

             (Advanced Analytical Techniques for 

             Real Sample) 

           203435 ว.คม.  435  ไฟฟ้าเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู                        2(2-0-4) 

             (Advanced Electroanalytical Chemistry) 

  203458 ว.คม.  458  หวัขอ้เลอืกสรรทางเคม ี1                       2(2-0-4) 

            (Special Topics in Chemistry 1) 

  203459 ว.คม.  459  หวัขอ้เลอืกสรรทางเคม ี2                       2(2-0-4) 

            (Special Topics in Chemistry 2) 

  203471 ว.คม.  471  เคมพีอลเิมอร ์1                                  2(2-0-4) 

            (Polymer Chemistry 1) 

  203474 ว.คม.  474  เคมพีอลเิมอร ์2                                   2(2-0-4) 

            (Polymer Chemistry 2) 

  203477 ว.คม.  477  ปฏบิตักิารเคมพีอลเิมอร ์1                     1(0-3-0) 

            (Polymer Chemistry Laboratory 1) 

  203478 ว.คม.  478  ปฏบิตักิารเคมพีอลเิมอร ์2                      2(0-6-0) 

            (Polymer Chemistry Laboratory 2) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  211446 ว.ชท. 446  ชวีเคมขีองโรคทางเมแทบอลซิมึ  3(3-0-6) 

            (Biochemical Aspects of Metabolic 

            Disorders) 

  211448 ว.ชท. 448  คารโ์บไฮเดรตเทคโนโลย ี   3(3-0-6) 

            (Carbohydrate Technology) 

  211449 ว.ชท. 449  โปรตนีเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 

            (Protein Technology) 

  และกระบวนวชิาอื่นระดบั 300-400 ทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในสาขาวชิาเคม ี

 

 2.3 วิชาโท (ถ้ามี)                15   หน่วยกิต 

 นกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะเรยีนวชิาโท อาจเลอืกเรยีนวชิาโทในสาขาใดกไ็ดท้ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั

ไมน้่อยกว่า 15  หน่วยกติ โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาเอก 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี             6   หน่วยกิต 

 เลอืกเรยีนกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนือจากวชิาเอก ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ 

       จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร  ไม่น้อยกว่า           134  หน่วยกิต 

 

 

หมายเหต ุความหมายของเลขรหสักระบวนวชิา 
รหสักระบวนวชิาทีใ่ชก้ําหนดเป็นตวัเลข 6 หลกั ดงัต่อไปน้ี 
1. เลข 3 ตวัแรก แสดงถงึ คณะ และภาควชิา/สาขาวชิา ทีก่ระบวนวชิานัน้สงักดั 
2. เลข 3 ตวัทา้ย จาํแนกไดด้งัน้ี 

1) เลขตวัแรก (หลกัรอ้ย) แสดงถงึ ระดบัของกระบวนวชิา 
“1” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่1 
“2” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่2 
“3” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่3 
“4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่4 
“5” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่5 
“6” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่6 

2) เลขตวักลาง (หลกัสบิ) แสดงถงึ หมวดหมูใ่นสาขาวชิา 
3) เลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูข่องสาขาวชิา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

 ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

001101 ม.อ.    101   การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 

     (Listening and Speaking in English)  

201111   ว.วท. 111   โลกแห่งวทิยาศาสตร ์                                        3(3-0-6) 

     (The World of Science) 

202111   ว.ชว. 111    ชวีวทิยา 1                                              4(3-3-6) 

     (Biology 1) 

203111  ว.คม. 111   เคม ี1                                                           3(3-0-6) 

     (Chemistry 1) 

203115   ว.คม. 115  ปฏบิตักิารเคม ี1                                               1(0-3-0) 

     (Chemistry Laboratory 1) 

206111   ว.คณ. 111   แคลคลูสั 1                                                     3(3-0-6) 

     (Calculus 1) 

                                                                            รวม                17 

 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

001102    ม.อ.    102    การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 

     (Reading and Writing in English) 

201110    ว.วท.  110    คณติศาสตรบ์รูณาการ                                        3(2-2-5) 

     (Integrated Mathematical Sciences) 

202112    ว.ชว.  112    ชวีวทิยา 2                                                       4(3-3-6) 

     (Biology 2) 

203113    ว.คม.  113    เคม ี2                                                       3(3-0-6) 

     (Chemistry 2) 

203117    ว.คม.  117   ปฏบิตักิารเคม ี2                                  1(0-3-0) 

     (Chemistry Laboratory 2) 

206112    ว.คณ. 112    แคลคลูสั 2                                                    3(3-0-6) 

     (Calculus 2) 

207117    ว.ฟส.  117   ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1                                             1(0-3-0) 

     (Physics Laboratory 1) 
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207187    ว.ฟส.  187    ฟิสกิส ์1                                                        3(3-0-6) 

     (Physics 1) 

                                                                             รวม            21 

 ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

001201   ม.อ.  201  การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 

     (Critical Reading and Effective Writing) 

203201   ว.คม. 201  เคมอีนิทรยี ์1      3(3-0-6) 

     (Organic Chemistry 1) 

203241    ว.คม. 241   ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์1     1(0-3-0) 

     (Organic Chemistry Laboratory 1) 

203222    ว.คม. 222   เคมฟิีสกิลั 1                                                     3(3-0-6) 

     (Physical Chemistry 1) 

203228    ว.คม. 228   ปฏบิตักิารเคมฟิีสกิลั 1                                        1(0-3-0) 

     (Physical Chemistry Laboratory 1) 

203231    ว.คม. 231   เคมวีเิคราะหเ์บือ้งตน้                                          3(3-0-6)  

     (Fundamental Analytical Chemistry) 

203286    ว.คม. 286   ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์1                                     1(0-3-0) 

     (Analytical Chemistry Laboratory 1) 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์          3 

(Humanities and Social Sciences) 

                                                                            รวม           18 
 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

001202    ม.อ.  202  ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี    3(3-0-6) 

     (English in Professional Contexts) 

203202   ว.คม. 202   เคมอีนิทรยี ์2      3(3-0-6) 

     (Organic Chemistry 2) 

203211    ว.คม. 211   เคมอีนินทรยี ์1                                             2(2-0-4) 

     (Inorganic Chemistry 1) 

203223    ว.คม. 223   เคมฟิีสกิลั 2                              3(3-0-6) 

     (Physical Chemistry 2) 

203232    ว.คม. 232    ไฟฟ้าเคมวีเิคราะห ์     2(2-0-4) 
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     (Electroanalytical Chemistry) 

203242    ว.คม. 242   ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์2     1(0-3-0) 

     (Organic Chemistry Laboratory 2) 

203287    ว.คม. 287   ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์2    1(0-3-0) 

     (Analytical Chemistry Laboratory 2) 

 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์          3 

(Humanities and Social Sciences) 

กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม       1 

(Acitivities Base Course) 

                                                                             รวม            19 

 

        ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                 

203303   ว.คม. 303   สเปกโทรสโกปีทางเคมอีนิทรยี ์                      3(3-0-6)  

     (Organic Spectroscopy) 

203308    ว.คม. 308  ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์3                                  1(0-3-0) 

     (Organic Chemistry Laboratory 3) 

203315    ว.คม. 315   เคมอีนินทรยี ์2                                                 2(2-0-4) 

     (Inorganic Chemistry 2) 

203323    ว.คม. 323   เคมฟิีสกิลั 3                                                   2(2-0-4) 

     (Physical Chemistry 3) 

203324    ว.คม. 324   เคมฟิีสกิลั 4                                                   2(2-0-4) 

     (Physical Chemistry 4) 

203327    ว.คม. 327   ปฏบิตักิารเคมฟิีสกิลั 2                            1(0-3-0) 

     (Physical Chemistry Laboratory 2) 

203332    ว.คม. 332   การวเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื 1                                 2(2-0-4) 

     (Instrumental Analysis 1) 

203333    ว.คม. 333   การวเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื 2                                 2(2-0-4)  

     (Instrumental Analysis 2) 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์      3 

 (Humanities and Social Sciences)      

                                                                    รวม           18 
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  ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

แผนปกติ         

203304    ว.คม. 304   เคมอีนิทรยี ์3           2(2-0-4) 

     (Organic Chemistry 3) 

203316    ว.คม. 316   เคมอีนินทรยี ์3         2(2-0-4)  

     (Inorganic Chemistry 3) 

203318    ว.คม. 318   ปฏบิตักิารเคมอีนินทรยี ์                      1(0-3-0)  

     (Inorganic Chemistry Laboratory) 

203338    ว.คม. 338   ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื                      2(0-4-0) 

     (Instrumental Analysis Laboratory) 

203399 ว.คม.   399 การฝึกงาน      1(0-3-0) 

     (Work Training) 

211315    ว.ชท. 315    ชวีเคมเีบือ้งตน้      3(3-0-6) 

     (Introductory Biochemistry) 

211319    ว.ชท. 319    ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้                      1(0-3-0) 

     (Introductory Biochemistry Laboratory) 

วชิาเอกเลอืก          3 

 (Major Electives) 

201191 ว.วท. 191 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม     2(0-6-0) 

     (Learning Through Activities)                                                     

           รวม            17 

 

 แผนก้าวหน้า                  

203304    ว.คม. 304   เคมอีนิทรยี ์3      2(2-0-4) 

     (Organic Chemistry 3) 

203316    ว.คม. 316   เคมอีนินทรยี ์3                                   2(2-0-4) 

     (Inorganic Chemistry 3) 

203318    ว.คม. 318   ปฏบิตักิารเคมอีนินทรยี ์                       1(0-3-0) 

     (Inorganic Chemistry Laboratory) 

203338    ว.คม. 338   ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื                      2(0-4-0) 

     (Instrumental Analysis Laboratory) 
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211315    ว.ชท. 315    ชวีเคมเีบือ้งตน้                                    3(3-0-6) 

     (Introductory Biochemistry) 

211319    ว.ชท. 319    ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้                        1(0-3-0) 

     (Introductory Biochemistry Laboratory) 

วชิาเอกเลอืก                                               5           

(Major Electives) 

 201191 ว.วท. 191 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม     2(0-6-0) 

     (Learning Through Activities)                                                                   

           รวม           18 

       แผนสหกิจศึกษา 

203304    ว.คม. 304   เคมอีนิทรยี ์3                                    2(2-0-4) 

     (Organic Chemistry 3) 

203316    ว.คม. 316   เคมอีนินทรยี ์3                                  2(2-0-4) 

     (Inorganic Chemistry 3) 

203318    ว.คม. 318   ปฏบิตักิารเคมอีนินทรยี ์                        1(0-3-0) 

     (Inorganic Chemistry Laboratory) 

203338    ว.คม. 338   ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื                      2(0-4-0) 

     (Instrumental Analysis Laboratory) 

211315    ว.ชท. 315    ชวีเคมเีบือ้งตน้                                   3(3-0-6) 

     (Introductory Biochemistry) 

211319    ว.ชท. 319    ปฏบิตักิารชวีเคมเีบือ้งตน้                       1(0-3-0) 

     (Introductory Biochemistry Laboratory) 

วชิาเอกเลอืก                                               6 

(Major Electives) 

201191 ว.วท. 191 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม     2(0-6-0) 

     (Learning Through Activities)                                                                

                     

          รวม            19 
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ชัน้ปีท่ี 4 

แผนปกติ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

                   

203498    ว.คม. 498  สมัมนาทางเคม ี          1(1-0-2) 

     (Seminar in Chemistry) 

203499    ว.คม. 499  ปญัหาพเิศษทางเคม ี                                           3(0-9-0) 

     (Special Projects in Chemistry) 

วชิาเอกเลอืก                      6 

(Major Electives) 

วชิาเลอืกเสร ี          3 

(Free Elective) 

                                                                            รวม            13 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2         

วชิาเอกเลอืก          6 

(Major Electives) 

วชิาเลอืกเสร ี          3 

(Free Elective) 

                                                             รวม  9 

 

แผนก้าวหน้า 

ภาคการศึกษาท่ี 1         

203498    ว.คม. 498  สมัมนาทางเคม ี                                       1(1-0-2) 

     (Seminar in Chemistry) 

203496    ว.คม. 496 โครงงานวจิยั                                           6(0-18-0) 

     (Research Project) 

วชิาเอกเลอืก                      6 

(Major Electives) 

 

                                                                            รวม           13 
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ภาคการศึกษาท่ี 2         

 

วชิาเอกเลอืก          6 

(Major Electives) 

วชิาเลอืกเสร ี          6 

(Free Elective) 

          

                                                                   รวม            12 

 

แผนสหกิจศึกษา 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1  

 

203497    ว.คม. 497  สหกจิศกึษา                                        6 หน่วยกติ  

    (Cooperative Education) 

                                                              รวม        6 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2                 

 

203498    ว.คม. 498  สมัมนาทางเคม ี                                       1(1-0-2) 

     (Cooperative Education) 

วชิาเอกเลอืก                           9 

(Major Electives) 

วชิาเลอืกเสร ี               6 

(Free Elective) 

                                                                              รวม      16 
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ก. คาํอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  

 

 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

 

คณะมนุษยศาสตร ์

001101 ม.อ. 101 การฟังและการพดูภาษาองักฤษ         3(3-0-6) 

    Listening and Speaking in English 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

การสื่อสารภาษาองักฤษ โดยเน้นทกัษะการพดูและการฟงั  เพื่อการปฏสิมัพนัธใ์นบรบิททางสงัคม

และวชิาการ อนัจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and 

lifelong learning 
 

001102 ม.อ. 102  การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ        3(3-0-6) 

     Reading and Writing in English 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ โดยเน้นการเรยีนรูค้ําศพัท ์การทบทวนไวยากรณ์อย่างเป็น

ระบบ การพฒันาโครงสร้างประโยคที่มคีวามหลากหลาย รูปแบบและวตัถุประสงค์ของย่อหน้า เพื่อการ

สื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

English reading and writing communication for lifelong learning with emphasis on 

vocabulary expansion, systematic grammar review, development of sentence structure and 

sentence variety, forms and purposes of paragraphs, progressing from mechanical to more 

meaningful context. 

 

001201 ม.อ. 201  การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละการเขียนอย่างมีประสิทธิผล     3(3-0-6) 

     Critical Reading and Effective Writing 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  ทกัษะภาษาอังกฤษสําหรบัการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขยีน                     

อยา่งมปีระสทิธผิล ในหวัขอ้ตามความสนใจของผูเ้รยีน  
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   English language skills for critical reading from different sources and media and effective 

writing on topics of students’ interests 

001202    ม.อ. 202 ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ         3(3-0-6) 

    English in Professional Contexts 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  ลกัษณะเฉพาะทางภาษา องค์ประกอบทางภาษาและทกัษะทางภาษาของงานเขยีนเฉพาะสาขา

อาชพี 

  Specific language features, language components of professional texts and language 

skills for professional texts 

 

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 

คณะมนุษยศาสตร ์

012173 ม.ศน. 173 ศาสนาเบือ้งต้น           3(3-0-6) 

     Descriptive Study of Religion 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  ธรรมชาตแิละขอบเขตของศาสนา กําเนิด พฒันาการและประเภทของศาสนา รูปแบบต่างๆของ

ศาสนา อเทวนิยม กระบวนการกึง่ศาสนา บทบาทของศาสนาในปจัเจกบุคคลและสงัคม 

  Nature and scope ofreligion; origins, development and types of religion; different forms of 

atheistic religion; semi-religious movements; role of religion in the individual and society. 

 

013110 ม.จว. 110 จิตวิทยากบัชีวิตประจาํวนั         3(3-0-6) 

     Psychology and Daily Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  จติวิทยากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน บุคลิกภาพ แรงจูงใจและอารมณ์ ความเครียด 

สุขภาพกายและสุขภาพจติ สงักปัเกีย่วกบัตน การควบคุมตนเองและการตดัสนิใจ ความเขา้ใจเรื่องเพศ การ

เสรมิสรา้งมติรภาพ การเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม การแต่งงานและสมัพนัธภาพทีส่นิทสนม การทํางานและเวลา

ว่าง 

  Psychology and application in daily life. Personality. Motivation and emotion. Stress. 

Physical and mental health. Self-concept. Personal control and decision making. Sexuality. Making 

friends. Being part of a group. Marriage and intimate relationships. Work and leisure. 
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050100 ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย              3(3-0-6) 

     Usage of Thai Language 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  ศกึษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทย 

  A study of the usage of the Thai language and practice in writing. 

 

050103 ม.ศท. 103 สงัคมและวฒันธรรมไทย         3(3-0-6) 

     Thai Society and Culture 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  การศกึษาเชงิแนะนําเกี่ยวกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย โดยอาศยัเครื่องมอืการวเิคราะห์ทีม่าจาก

มรดกทางปญัญาของไทย รวมทัง้การเสนอในเชงิวพิากษ์เกีย่วกบัทฤษฎทีีม่าจากโลกทรรศน์ตะวนัตกทีใ่ชใ้น

การศกึษา สงัคม และวฒันธรรมไทย และทางเลอืกอื่นๆ ของความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิสงัคมของไทย 

  An introduction to Thai society and culture based on analytical tools derived from Thai 

intellectual heritage, including critical expotions of theory on Thai society and culture arisen from 

western worldviews, an alternatives of socioeconomic changes. 

 

คณะเศรษฐศาสตร ์

751100   ศศ.  100  เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจาํวนั                     3(3-0-6) 

      Economics for Everyday life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  แนวคดิทางเศรษฐศาสตรท์ีนํ่าไปใชใ้นชวีติประจาํวนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ การบรโิภค ตลาด 

รายไดป้ระชาชาต ิ การคลงัสาธารณะ การเงนิและการธนาคาร ภาวะเงนิเฟ้อและเงนิฝืด การจา้งงาน 

เศรษฐกจิการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ การพฒันาเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม 

Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, 

consumption, markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, 

employment, international trade and finance, and economic development and environment. 

 

คณะการส่ือสารมวลชน 

851100  สม.  100  การส่ือสารเบื้องต้น          3(3-0-6) 

     Introduction to Communication 
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เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

ศกึษาแนวคดิด้านการสื่อสาร  กระบวนการสื่อสาร   หน้าที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน   

สื่อทางเลอืกและเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่อสงัคม 

  Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass 

communication. Alternative media. Information technology and its interface with society. 

คณะบริหารธรุกิจ 

701103  บธ.บช. 103 การบญัชีทัว่ไป                3(3-0-6) 

    General Accounting 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  สาํหรบันกัศกึษานอกวชิาเอก 

   ศกึษาถงึวธิ ี และการบนัทกึรายการบญัช ี คาํนิยาม ประวตัคิวามเป็นมา วตัถุประสงค ์ การจาํแนก

รายการสนิทรพัยห์น้ีสนิและทุน รายรบัและรายจ่าย การปรบัปรงุบญัช ี งบทดลอง งบการเงนิ กําไรขาดทุน 

กําไรสะสม และงบดุลบญัชเีงนิสดรายวนัทัว่ไป และบญัชยีอ่ย 

   General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or 

purpose. Classification of assets, liabilities and capital, revenues and expenses. Adjustment 

account. Trial balance. Financial: Profit and loss, Retained earning and balance sheet, Cash book. 

General journal with the subsidiary book. 

 

702101  บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจาํวนั                    3(3-0-6) 

     Finance for Daily Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

 สาํรวจสุขภาพทางการเงนิของตนเอง การวางแผนทางการเงนิของตนเอง การบรหิารรายได ้

รายจ่าย และภาระหน้ีสนิ การประกนัความเสีย่ง รูจ้กัการใหเ้งนิทํางาน การวางแผนภาษ ีการเตรยีมความ

พรอ้มเพื่อความสุข  กรณศีกึษาการวางแผนทางการเงนิ 

 Exploring your financial health, Planning your personal financial plan, Revenue, expense, 

and debt service management, Insurance, Knowing how to make money work, Tax planning, 

Preparing for happiness and case study of financial planning. 

 

703103  บธ.กจ. 103 การเป็นผูป้ระกอบการและธรุกิจเบือ้งต้น       3(3-0-6) 

     Introduction to Entrepreneurship and Business 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี
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    บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ       

คุณลกัษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกจิ หลกัการ

จดัการ การจดัการด้านการตลาด การผลติ การเงนิ บญัช ีภาษ ีกฎหมายธุรกจิ ธุรกจิระหว่างประเทศ และ

จรยิธรรมสาํหรบัผูป้ระกอบการ 

 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business 

opportunities.  The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of 

business, forms of business, business plans, principle of management, marketing management, 

production management, financial management, accounting, taxation, business law, international 

business and business ethics for entrepreneur. 

คณะวิจิตรศิลป์ 

109114  วจ.ศป. 114 ศิลปะในชีวิตประจาํวนั               3(3-0-6) 

     Arts in Everyday Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  การรบัรูเ้กี่ยวกบัศลิปกรรมในชวีติประจําวนั ประกอบด้วยงานทศันศลิป์ งานออกแบบ สื่อศลิปะ 

ซึง่จาํเป็นและมปีระโยชน์ต่อการดําเนินชวีติในโลกยคุปจัจบุนั 

  Learning about art in everyday  life, such as visual art, design and media art, that can be 

applied for the benefit of different aspects in everyday life. 

 

คณะนิติศาสตร ์

176100  น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมยัใหม่              3(3-0-6) 

     Law and Modern World 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบนัทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสงัคม กฎหมายกับสงัคม

ระหว่างประเทศ กฎหมายกบัปญัหาทอ้งถิน่ และกฎหมายกบัสทิธชุิมชน บทบาทของกฎหมายระดบัทอ้งถิน่ 

ระดบัสงัคมเมอืง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภวิตัน์ ศึกษาวเิคราะห์ปญัหาจากกรณีศกึษาต่างๆ 

เกีย่วกบักฎหมายและโลกสมยัใหม ่

 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international 

societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban 

societies. Roles of law in the globalized era. Studying and analyzing cases relating to law and 

modern world. 
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คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

127100 ร.ปค. 100 การเมืองในชีวิตประจาํวนั            3(3-0-6) 

     Politics in Everyday Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  หน้าที่ของพลเมอืงในระดบัท้องถิ่น ระดบัรฐัและระดบัโลก ความเป็นประชาธปิไตย หน้าที่ของ

พลเมอืงในการมสี่วนรว่มทางการเมอืง การปกครองตนเอง การกระจายอํานาจ ผลกระทบของการเมอืงโลก

ที่มีต่อชีวิตประจําวัน บทบาทหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ การค้าเสรี การดํารงชีวิตในภาวะ

โลกาภวิฒัน์ 

 Citizenship and duties of citizen in local level, state level and international level, political 

participation, self-rule, decentralization, the impact of international politics toward people, the role of 

international organizations, free trade and globalization. 

 

  1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

 

คณะวิทยาศาสตร ์

201110  ว.วท. 110 คณิตศาสตรบ์รูณาการ                             3(2-2-5) 

     Intergrated Mathematical Science 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  คอมพวิเตอรใ์นชวีติประจาํวนั คณติศาสตร ์ สถติ ิ ในปรากฏการณ์ต่างๆ การประยุกตค์ณติศาสตร ์

สถติ ิและคอมพวิเตอรใ์นวชิาการ กระบวนการแกป้ญัหาโดยใชค้ณติศาสตร ์สถติ ิและคอมพวิเตอร ์กระบวน

วชิาน้ีสําหรบันกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

  Computer in everyday life. Mathematics and statistics in various phenomena. 

Mathematics, statistics, and computer applications in academic. Problem solving process by using 

mathematics, statistics, and computer. This course is recommended for science-based students. 

 

201111  ว.วท. 111  โลกแห่งวิทยาศาสตร ์                                                 3(3-0-6) 

       The World of Science 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

  ธรรมชาตแิละววิฒันาการของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระบบสุรยิะ การสงัเกตดาวเคราะห ์และ

ดวงจนัทรใ์นปจัจบุนั ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัระหว่างธรณภีาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชวีภาคของ
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โลก ความอุดมสมบูรณ์ การกระจายตวัและการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ ประเดน็ทางสงัคมรว่มสมยัในดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละสงัคมมนุษย ์กระบวนวชิาน้ีอนุญาตใหเ้ฉพาะนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ 

  The nature and evolution of science and technology. The solar system, modern 

observations of planets and moons. The interrelations of Earth’s geosphere, hydrosphere, 

atmosphere and biosphere. Abundance, distribution and utilization of natural resources. 

Contemporary social issues in science and society. Enrollments are not permitted for non- science-

based students. 

 

  1.4. กลุ่มวิชาวิชาเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 

 

คณะวิทยาศาสตร ์

201191   ว.วท. 191 การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม             2(0-6-0)  

    Learning through Activities            

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

การเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพนักศกึษา การเสรมิทกัษะและประสบการณ์ชวีติ

ต่างๆที่ถูกจดัขึ้นทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นส่วนประกอบที่ดทีี่ทําให้นักศึกษามสี่วนร่วมใน

ช่วงเวลาของการศึกษาในมหาวทิยาลยั  กิจกรรมต่างๆเหล่าน้ีสามารถทําให้นักศึกษาประยุกต์ใช้การ

เรยีนรูจ้ากกจิกรรมต่างๆไปพฒันาในดา้นเกี่ยวกบัการสรา้งจติสํานึกทีด่ ีตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย ์ 

มกีารพฒันาบุคลกิภาพ เขา้ใจการทํางานเป็นทมี  มคีุณธรรม จรยิธรรม สามารถนําไปใช้ เป็นแบบอย่างใน

การดาํรงชพีในอนาคต ไดอ้ยา่งมคีวามสุขทัง้รา่งกายและจติใจ  พรอ้มทัง้มจีติสาธารณะ สํานึกและรบัผดิชอบ

ต่อตนเอง และสงัคม 

Activities to promote skills/moral and ethical behaviors in addition to development of 

personality, art and culture, local wisdom, environmental preservation as well as community-based 

economy by students under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or 

private organizations.  

 

201192  ว.วท. 192    ดอยสเุทพศึกษา                1(0-3-0) 

            Doi Suthep Studies 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

ศกึษาดอยสุเทพใน 4 มติ ิคอื มติทิางกายภาพ : ธรณีวทิยา  มติทิางชวีภาพ : ระบบนิเวศ และ

ความหลากหลายทางชวีภาพ  มติทิางสงัคมและวฒันธรรม : ศาสนาและมานุษยวทิยา และ มติทิางการ
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อนุรกัษ์ : พื้นที่อนุรกัษ์ การฟ้ืนฟูป่าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความสมัพนัธ์ระหว่างดอยสุเทพกับ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

Studying Doi Suthep in 4 aspects : physical - geology, biology, ecosystems and 

biodiversity; social and cultural - religion and anthropology; and conservation - conservation area, 

forest restoration, eco-tourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai University. 

 

คณะศึกษาศาสตร ์

057121  ศ.ล. 121   ฟตุบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย        1(0-3-0) 

 Football for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

 การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นฟุตบอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีา

ฟุตบอล การเล่นฟุตบอลในตําแหน่งต่างๆ การประยกุตเ์ล่นกฬีาฟุตบอลในรปูแบบต่างๆ กตกิาทัว่ไปในการ

เล่นกฬีาฟุตบอล การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัฟุตบอลและการเขา้รว่มทมีฟุตบอลในระดบัต่างๆ  ประโยชน์

และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาฟุตบอล 

 The principles of exercise for health by playing football. Warm up and cool down. How to 

play in each position. Apply in playing football game. Analyze and participate the Football 

competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring system & service of 

Football game are involved. 

 

057122  ศ.ล. 122 ว่ายน้ําเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย        1(0-3-0) 

 Swimming for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการว่ายน้ํา การอบอุ่นร่างกายในกฬีาว่ายน้ํา หลกัการหายใจ

และการเคลื่อนไหวในน้ํา การใช้ส่วนต่างต่างๆของร่างกายในการว่ายน้ําท่าต่างๆการช่วยเหลอืผู้ได้รบั

อนัตรายต่างๆจากการว่ายน้ํา การวเิคราะหก์ารท่าทางการว่ายน้ํา การว่ายน้ําเพื่อสุขภาพและการเขา้ร่วม

การแขง่ขนัว่ายน้ําในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ทีด่ใีนกฬีาว่ายน้ํา 

The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. How to 

breath under water and movements physically to swim in each style, help others to be safe from 

swimming. Apply in Swimming game. Analyze and participate the Swimming competition 

tournaments. The advantageous, manners and regulations of Swimming game are involved. 
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057123  ศ.ล. 123   วอลเลยบ์อลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย      1(0-3-0) 

 Volleyball for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นวอลเลยบ์อล การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีา

วอลเลยบ์อล การวอลเลยบ์อลในตําแหน่งต่างๆ การใชอ้วยัวะส่วนต่างๆของรา่งกายในการเล่นวอลเลยบ์อล 

กตกิาทัว่ไปและการนับคะแนนในกฬีาวอลเลยบ์อล การประยกุตเ์ล่นกฬีาวอลเลยบ์อลในรปูแบบต่างๆ การ

วเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัวอลเลยบ์อลและการเขา้รว่มแขง่ขนัวอลเลยบ์อลในระดบัต่างๆ  ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาวอลเลยบ์อล 

The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How 

to play each positions and how to use parts of body to play Volleyball. Apply in playing Vooleyball 

game. Analyze and participate the Volleyball competition tournaments. The advantageous, 

manners, regulations and scoring system of Volleyball game are involved. 

   

057125  ศ.ล. 125   กิจกรรมเข้าจงัหวะเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย     1(0-3-0) 

 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

 การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกจิกรรมเขา้จงัหวะ การเคลื่อนไหวของรา่งกายในลกัษณะ

ต่างๆ การเคลื่อนไหวของรา่งกายใหเ้ขา้กบัจงัหวะและเสยีงดนตร ีการเตน้ราํพืน้เมอืงของประเทศต่างๆ การ

เตน้ลลีาศในจงัหวะต่างๆ มารยาทในการเขา้สงัคมและมารยาทในการลลีาศ การวเิคราะหท่์าทางการเตน้

ลลีาศจงัหวะต่างๆ การรว่มงานลลีาศและการจดังานลลีาศในรปูแบบต่างๆ 

       The principles of exercise for health by playing rhythmic activity. Body movements with 

the music. Folk dances and social dances. Social manner and dancing's regulations. Anylyze the 

type of social dances. Participate and organize the social dance parties. 

 

057126  ศ.ล. 126   บาสเกตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย      1(0-3-0) 

 Basketball for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นบาสเกตบอล การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีา

บาสเกตบอล การเล่นบาสเกตบอลในตําแหน่งต่างๆ ความปลอดภยัในการเล่นกฬีาบาสเกตบอล กตกิาการ

เล่นบาสเกตบอลทัว่ไป การประยกุตเ์ล่นกฬีาบาสเกตบอลในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนั
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บาสเกตบอลและการเขา้รว่มแขง่ขนับาสเกตบอลในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและ

ผูด้ทูีด่ใีนกฬีาบาสเกตบอล 

The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How 

to play in different positions, safety, and regulations. Apply in playing basketball game. Analyze and 

participate the basketball competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and 

scoring system of basketball game are involved. 

 

057127  ศ.ล. 127   แบดมินตนัเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย                    1(0-3-0) 

  Badminton for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

  การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นแบดมนิตนั การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีา

แบดมนิตนั การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเขา้ตลีกูแบดมนิตนัในลกัษณะต่างๆ กตกิา

แบดมนิตนัทัว่ไปและการนับคะแนนในกฬีาแบดมนิตนั การประยกุตเ์ล่นกฬีาแบดมนิตนัในรปูแบบต่างๆ 

การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัแบดมนิตนัและการเขา้รว่มแขง่ขนัแบดมนิตนัในระดบัต่างๆ ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาแบดมนิตนั 

  The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How 

to hold the recquet and movements to hit the shuttlecock. Apply in playing badminton game. 

Analyze and participate the badminton competition tournaments. The advantageous, manners, 

regulations and scoring system & service of badminton game are involved. 

 

 

 

057128  ศ.ล. 128   เทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย        1(0-3-0) 

     Tennis for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

  การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นเทนนิส การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาเทนนิส 

การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพื่อเขา้ตเีทนนิสในลกัษณะต่างๆ กตกิาเทนนิสทัว่ไปและการนบั

คะแนนในกฬีาเทนนิส การประยกุตเ์ล่นกฬีาเทนนิสในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัเทนนิสและ

การเขา้รว่มการแขง่ขนัเทนนิสในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีา

เทนนิส 

  The principles of exercise for health by playing tennis. Warm up and cool down. How to 

hold the recquet and movements to hit the tennis ball. Apply in playing Tennis game. Analyze and 
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participate the Tennis competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and 

scoring system & service of Tennis game are involved. 

 

057129  ศ.ล. 129   เทเบ้ิลเทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย       1(0-3-0) 

    Table Tennis for Life and Exercise  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

  การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกฬีาเทเบิล้เทนนิส การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ใน

กฬีาเทเบิล้เทนนิส การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพื่อเขา้ตเีทเบิล้เทนนิส ในลกัษณะต่างๆ กตกิา

ทัว่ไปและการนบัคะแนนในกฬีาเทเบิล้เทนนิส การประยกุตเ์ล่นกฬีาเทเบิล้เทนนิส ในรปูแบบต่างๆ การ

วเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัเทเบิล้เทนนิสและการเขา้รว่มแขง่ขนัเทเบิล้เทนนิสในระดบัต่างๆ ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาเทเบิล้เทนนิส 

  The principles of exercise for health by playing Table tennis. Warm up and cool down. 

How to hold the racket and movements to play Table tennis. Apply in playing Table tennis game. 

Analyze and participate the Table tennis competition tournaments. The advantageous, manners, 

regulations and scoring system of Table tennis game are involved. 

 

057130  ศ.ล. 130   กอลฟ์เพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย        1(0-3-0) 

    Golf for Life and Exercise  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

  การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกฬีากอลฟ์ การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ใน

กฬีากฬีากอลฟ์ การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของร่างกายในการตกีอลฟ์ในลกัษณะต่างๆ กตกิาการเล่น

กอลฟ์ทัว่ไปและการนบัคะแนนในกฬีากอลฟ์ การประยุกตเ์ล่นกฬีากอลฟ์ ในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะห์

ท่าทางในการตกีอลฟ์และการเขา้รว่มแขง่ขนักอลฟ์ในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่น

และผูด้ทูีด่ใีนกฬีากอลฟ์ 

   The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How 

to play Golf, stance & position, rules & regulations, match play, advantageous of playing golf. Apply 

in playing Golf game. Analyze the stance & position and participate the Golf tournaments. The 

advantageous, manners, regulations and scoring system of Golf game are   involved. 

 

คณะพยาบาลศาสตร ์

571103  พย.ศท. 103 มิตรภาพและการอยู่ร่วมกบัผู้อ่ืน        2(0-6-2) 
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   Friendship and being together 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี

         แนวคดิและทฤษฎคีวามสุข และการเขา้ใจมนุษย ์โดยเน้นการฝึกพฒันาจติใจ และความสมัพนัธเ์พื่อ

รกัษามติรภาพ รวมถงึหวัใจสาํคญัของการปฏบิตัติวัในการอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข  

The concept and theory of happiness and understanding humanity, with an emphasis on 

mental and relationship development for maintaining friendship, including the essential strategies 

for living happily with other people. 

 

 2.    หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 กระบวนวิชาพื้นฐาน 

 

202111  ว.ชว. 111  ชีววิทยา 1                    4(3-3-6) 

      Biology 1       

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  หลกัพืน้ฐานทางชวีวทิยาดา้นเคมขีองชวีติ เซลล ์ พนัธศุาสตร ์ พนัธุศาสตรป์ระชากรและแนวคดิ

เชงิววิฒันาการ ประวตัศิาสตรว์วิฒันาการของความหลากหลายทางชวีภาพและนิเวศวทิยา 

  Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and its 

evolutionary concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology. 

 

202112  ว.ชว. 112     ชีววิทยา 2                    4(3-3-6) 

      Biology 2     

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.ชว. 111 

  แนวคดิทางชวีวทิยาพืน้ฐานดา้นหลกัอนุกรมวธิาน ความหลากหลายทางชวีภาพ ชนิดและหน้าที่

ของเน้ือเยือ่พชืและสตัว ์สรรีวทิยาขัน้พืน้ฐานของพชืและสตัว ์

   Basic biological concepts in principles of taxonomy, biodiversity, types and functions of 

plant and animal tissues, fundamental plant and animal physiology. 

203111  ว.คม. 111 เคมี 1                       3(3-0-6) 

     Chemistry 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

 บทนําและปรมิาณสมัพนัธท์างเคม ี โครงสรา้งอะตอม พนัธะเคมใีนสารประกอบประเภทต่างๆ แก๊ส 

ของเหลว และของแขง็ อุณหพลศาสตรเ์ชงิเคม ี เคมไีฟฟ้า สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออนิก 
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จลนพลศาสตรเ์ชงิเคม ี

 Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various 

compounds, gases liquid and solid chemical thermodynamics,  electrochemistry, solutions, acid-

bases and ionic equilibrium, chemical kinetics. 

 

203113  ว.คม. 113  เคมี 2                                   3(3-0-6) 

      Chemistry 2    

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 111 

    การคํานวณทางเคม ีธาตุเรพรเีซนเททฟีและโลหะแทรนซชินั   สารประกอบโคออร์ดิ

เนชนั  เคมนิีวเคลยีร ์ เคมอีนิทรยี ์  สารชวีโมเลกุล   โลกของเคม ี

  Calculations in Chemistry, representative elements and transition metals, coordination 

compounds, nuclear chemistry, organic chemistry, biomolecules and world of chemistry. 

 

203115  ว.คม. 115  ปฏิบติัการเคมี 1         1(0-3-0) 

      Chemistry Laboratory 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ลงทะเบยีนพรอ้ม ว.คม. 111 

  ปฏกิริยิาของทองแดง ความรอ้นของปฏกิริยิา การแยกสลายดว้ยไฟฟ้า เซลลก์ลัวานิก และเซลล์

ความเขม้ขน้ ค่าคงทีข่องก๊าซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศยัหลกัการลดลงของจดุเยอืกแขง็ โครงสรา้งผลกึ 

การไทเทรตระหว่างกรด-เบส และแบบรดีอกซ ์ สมดุลกรดเบส และการแยกสลายดว้ยน้ํา ค่าผลคณูการ

ละลาย จลนพลศาสตรเ์ชงิเคม ีและการทดลองพเิศษ 

  Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells, gas 

constant, determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acid-

base and redox titrations, acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical kinetics, 

and special experiment. 

 

203117  ว.คม. 117  ปฏิบติัการเคมี 2          1(0-3-0) 

      Chemistry Laboratory 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม.115 และลงทะเบยีนพรอ้ม ว.คม.113 

  การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพของแคตไอออนและแอนไอออนชนิดต่างๆ สารประกอบโคออรด์เินชนั 

เลขออกซเิดชนัของแวเนเดยีม การวเิคราะหท์างเคมอีนิทรยี ์ การทดสอบสารชวีโมเลกุล การเตรยีมสาร
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ซกัฟอก การวเิคราะหน้ํ์าเสยี การวเิคราะหส์ารทีอ่าจทาํใหเ้กดิโรคมะเรง็ อทิธพิลของอุณหภมูทิีม่ต่ีอการ

ละลายของเกลอื และการทดลองพเิศษ 

  Qualitative analysis of various cations and anions, coordination compounds, oxidation 

states of vanadium, organic chemistry analysis, biomolecules analysis, detergents preparation, 

wastewater analysis, analysis of carcinogenic substances, effects of temperature on the solubility of 

salts and special experiment. 

 

206111  ว.คณ. 111  แคลคลูสั 1           3(3-0-6) 

      Calculus 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

   อนุพนัธแ์ละการประยกุต ์การหาปรพินัธแ์ละการประยุกต ์สมการเชงิอนุพนัธแ์ละการประยกุต ์ 

  Derivatives and applications, integration and applications, differential equations and 

applications.  

 

206112  ว.คณ. 112  แคลคลูสั 2           3(3-0-6) 

      Calculus 2        

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คณ. 111 

 ฟงักช์นัหลายตวัแปร แคลคลูสัเวกเตอร ์ปรพินัธห์ลายชัน้ อนุกรมอนนัต์  

 Functions of several variables, vector calculus, multiple integrals, infinite series.  

 

207117  ว.ฟส. 117  ปฏิบติัการฟิสิกส ์1                       1(0-3-0) 

      Physics Laboratory 1   

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ลงทะเบยีนพรอ้มกบั ว.ฟส. 187 

  กระบวนวชิาปฏบิตักิารเกีย่วกบัการใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ซึง่ประกอบ ดว้ย 

การทดลองต่างๆทางดา้น กลศาสตร ์ อุณหพลศาสตร ์ คลื่น ไฟฟ้า สภาวะแมเ่หลก็ ทศันศาสตร ์ และฟิสกิส์

ยคุใหม่ 

  Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various 

experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern 

physics. 
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207187  ว.ฟส. 187  ฟิสิกส ์1                                                  3(3-0-6) 

      Physics 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละภาพรวมของฟิสกิส ์ กลศาสตร ์ การสัน่และคลื่น อุณหพลศาสตร ์

หลกัการเบือ้งตน้ของไฟฟ้า สภาวะแมเ่หลก็และแมเ่หลก็ไฟฟ้า ทศันศาสตร ์และแนวคดิฟิสกิสย์คุใหม่ 

  Natures of science and the overall picture of physics, mechanics, vibrations and waves, 

thermodynamics, fundamentals of electricity, magnetism and electromagnetism, optics and 

conceptual modern physics. 

 

  2.2 กระบวนวิชาเอก 
 

203200  ว.คม. 200  เทคนิคทางวิทยาศาสตร ์         2(2-0-4) 

      Scientific Techniques 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

  ความสาํคญัของการวจิยัหรอืคน้หาทางวทิยาศาสตร ์ การใชว้ารสารและเอกสารอา้งองิต่าง ๆ  ใน

หอ้งสมดุ รปูแบบ และวธิใีนการเขยีนวทิยานิพนธ ์  และรายงานทางวทิยาศาสตร ์เทคนิคทีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการ

สงัเกตการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการตคีวามหมายของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

  Role of scientific investigation. Use of journals and other works of reference in the library. 

Form and method of writing thesis and scientific reports. Important techniques used in observation 

data collection and interpretation of facts obtained from experiments. 
 

203201  ว.คม. 201  เคมีอินทรีย ์1                3(3-0-6) 

      Organic Chemistry 1   

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 113 

  พนัธะและโครงสรา้งของสารประกอบอนิทรยี ์ สเตอรโิอเคม ี สมบตัแิละการเกดิปฏกิริยิาของ

สารประกอบอนิทรยี ์ ปฏกิริยิาการแทนทีข่องนิวคลโีอไฟลท์ีค่ารบ์อนทีอ่ิม่ตวั ปฏกิริยิาการกําจดั ปฏกิริยิา

การเตมิ และการเปลีย่นแปลงหมูฟ่งักช์นัของสารประกอบอนิทรยี ์

  Bonding and structure of organic compounds, stereochemistry, properties and reactions of 

organic compounds, nucleophilic substitution at saturated carbon, elimination reaction, addition 

reaction and functional group interconversion of organic compounds. 
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203202  ว.คม. 202  เคมีอินทรีย ์2                3(3-0-6) 

      Organic Chemistry 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 201 

  ปฏกิริยิาของสารประกอบคารบ์อนิล ปฏกิริยิาของสารประกอบคอนจเูกท สารประกอบแอโรมาตกิ 

คารโ์บไฮเดรต กรดอะมโิน โปรตนี กรดนิวคลอิกิ และลพิดิ 

  Reactions of carbonyl compounds, reactions of conjugated compounds, aromatic 

compounds, carbohydrates, amino acids, proteins, nucleic acids and lipids. 

 

203211  ว.คม. 211  เคมีอนินทรีย ์1                        2(2-0-4) 

      Inorganic Chemistry 1    

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 113  

โครงสรา้งอะตอม สมมาตรของโมเลกุลและพอยทก์รุป โครงสรา้งโมเลกุลและแบบจาํลองพนัธะใน

โมเลกุลโคเวเลนต ์ และสมบตัทิัว่ไปของธาตุ 

Atomic structure, molecular symmetry and point group, molecular structure and bonding 

models in covalent molecules and general properties of elements. 

 

203222  ว.คม. 222  เคมีฟิสิกลั 1                3(3-0-6) 

      Physical Chemistry 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม.113  ว.คณ.112 และ ว.ฟส.187 

 สมบตัขิองแก๊ส การนําเทอรโ์มไดนามกิสไ์ปใชก้บัระบบทางเคม ี สมดุลวฏัภาค สมดุลเคม ี และ

เคมไีฟฟ้า 

  Properties of gases, treatment of thermodynamics in chemical systems, phase equilibria, 

chemical equilibria and electrochemistry.  

 

203223  ว.คม. 223  เคมีฟิสิกลั 2                           3(3-0-6) 

      Physical Chemistry 2   

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 222 ว.คณ.112 และ ว.ฟส.187 

  กําเนิดกลศาสตรค์วอนตมั สมการคลื่น การประยกุต์ทฤษฎคีวอนตมั โครงสรา้งอะตอม โครงสรา้ง

ของโมเลกุล  สมมาตรและสถานะอเิลก็ทรอนิกส ์ และโมเลกุลารส์เปกโทรสโกปี 

  The origins of quantum mechanics, wave equation, application of quantum theory, atomic 

structure, molecular structure, symmetry and the electronic states, and molecular spectroscopy. 
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203228  ว.คม. 228  ปฏิบติัการเคมีฟิสิกลั 1               1(0-3-0) 

      Physical Chemistry Laboratory 1    

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 113 ว.คม. 117 และลงทะเบยีนเรยีนพรอ้มกบั ว.คม.222 

  ความรอ้นโมลารข์องการละลาย ปรมิาตรพารเ์ชยีลโมลาร ์ สมดุลในสารละลาย เน้ือเดยีวกนัและไม่

เป็นเน้ือเดยีวกนั  การนําไฟฟ้าของอเิลก็โทรไลต ์  สมัประสทิธิแ์อคตวิติขีองอเิลก็โทรไลต ์  ทรานเฟอเรนซ์

นมัเบอรข์องไอออน  เทอรโ์มไดนามกิสข์องเซลลไ์ฟฟ้าเคม ี  อุณหภูมสิารของของแขง็สองชนิดผสม 

แผนผงัวฏัภาคของของแขง็สองชนิดผสม สารผสมคงจุดเดอืด ความหนืดของแก๊ส และสดัส่วน ของความจุ

ความรอ้นของแก๊ส 

 Molar heat of solution, partial molar volumes, equilibrium in homogeneous & 

heterogeneous solutions, conductivity of strong and weak electrolytes, activity coefficient of 

electrolyte, transference number of ions, thermodynamics of electrochemical cell, critical solution 

temperature, binary-solid phase diagram, azeotropic mixture, viscosity of gases, and heat capacity 

ratios for gases. 

 

203231  ว.คม. 231  เคมีวิเคราะหเ์บือ้งต้น               3(3-0-6) 

         Fundamental Analytical Chemistry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 113  

แนวคดิทัว่ไปทางเคมวีเิคราะห ์การชกัตวัอยา่งและการเตรยีมตวัอยา่ง สถติใินเคมวีเิคราะห ์ พืน้ฐาน

ปรมิาตรวเิคราะห ์การวเิคราะหด์ว้ยการไทเทรต การวเิคราะหโ์ดยน้ําหนกั และการแยกแบบคลาสสกิ 

General concept in analytical chemistry, sampling and sample pretreatment, statistics in 

analytical chemistry, basic of volumetric analysis, titrimetry, gravimetric analysis and classical 

separations. 

 

203232  ว.คม. 232  ไฟฟ้าเคมีวิเคราะห ์          2(2-0-4) 

      Electroanalytical Chemistry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 231 

การวดัทางไฟฟ้า คอนดคัโทเมตร ีโพเทนชโิอเมตร ีอเิลก็โทรกราวเิมตร ีคูลอมเมตร ีและ              โว

ลแทมเมตร ี

Electrical measurements, conductometry, potentiometry, electrogravimetry, coulometry and 

voltammetry 
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203241  ว.คม. 241  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์1         1(0-3-0) 

      Organic Chemistry Laboratory 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ลงทะเบยีนพรอ้ม ว.คม. 201 

   ความรูเ้กี่ยวกบัเทคนิคพืน้ฐานต่างๆ ของเคมอีนิทรยี ์ โดยเน้นเทคนิคการทําสารใหบ้รสิุทธิ ์

ปฏกิริยิาการแทนที ่ปฏกิริยิาการกําจดั การระบุเอกลกัษณ์ของสารประกอบอนิทรยี ์และสมบตัทิางกายภาพ

ของสารประกอบอนิทรยี ์

   Instruction in various fundamental techniques of organic chemistry emphasizing 

purification techniques, substitution reactions, elimination reactions, identification of organic 

compounds, and physical properties of organic compounds 

 

203242  ว.คม. 242  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์2          1(0-3-0) 

      Organic Chemistry Laboratory 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 241 และลงทะเบยีนพรอ้ม ว.คม.202 

  ปฏกิริยิาออกซเิดชนัของแอลกอฮอล ์ ปฏกิริยิารดีกัชนัของสารประกอบคารบ์อนิล ปฏกิริยิาการ

เตมิของสารประกอบคารบ์อนิล ปฏกิริยิาการแทนทีข่องสารประกอบแอโรมาตกิ การควบแน่นแบบอลัดอล 

ไดเอโซคพัปลงิ (การสงัเคราะหส์ยีอ้มเอโซ) การแยกผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ การสงัเคราะหส์ารอนุพนัธข์อง

กรดคารบ์อกซลิกิ ปฏกิริยิาดลีสอ์ลัเดอร ์ ปฏกิริยิาของสารประกอบฟีนอล คารโ์บไฮเดรต กรดอะมโินและ

โปรตนี และลปิิด  

   Oxidation reaction of alcohols, reduction reaction of carbonyl compounds, addition 

reaction to carbonyl compounds, substitution reaction of aromatic compounds, Aldol condensation,

 diazo coupling (azo dye synthesis), isolation of natural products, synthesis of carboxylic 

acid derivatives, Diels-Alder reaction, reaction of phenol compounds, carbohydrates, amino acids 

and proteins and lipids. 

 

203250  ว.คม. 250  เคมีส่ิงแวดล้อม                   3(3-0-6) 

      Environmental Chemistry  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 104 หรอื  ว.คม. 113 

บทนําเรือ่งเคมสีิง่แวดลอ้ม อากาศและพลงังาน : ขอบเขตของบรรยากาศ เคมขีองอากาศผวิพืน้และ

มลภาวะอากาศ เคมขีองโทรโพสเฟียร ์โฟโตเคมคีอล สมอก ฝนกรด อนุภาคในมลภาวะทางอากาศ เคมขีอง

สตราโทสเฟียรแ์ละชัน้โอโซน เคมขีองชัน้โอโซน รโูหว่ของโอโซนและการแตกตวัของโอโซน ปรากฏการณ์
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เรอืนกระจกและโลกรอ้น การปล่อยคารบ์อนไดออกไซดแ์ละผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม สารพษิ สารเคมี

อนิทรยีท์ีเ่ป็นพษิ ผลกระทบต่อสุขภาพ น้ํา : เคมขีองน้ําธรรมชาต ิมลภาวะทางน้ํา การวเิคราะหน้ํ์าและการ

บาํบดัน้ํา ของเสยีและการปนเป้ือนในดนิ : ธรรมชาตขิองของเสยีอนัตราย ขยะจากชุมชนและทีท่ิง้ขยะ ดนิ

และตะกอน เคมขีองดนิ การบาํบดัดนิทีป่นเป้ือน การป้องกนัการเกดิมลภาวะ 

Man and his environment. Conservation of natural resources. Problems of environmental 

pollution to dynamic ecosystems. The role of chemists to environmental problems. Chemical 

hazards and safety measures. Chemical aspects of water, air and soil pollution control with 

treatment to be discussed. 

 

 

203286  ว.คม. 286  ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห ์1         1(0-3-0) 

      Analytical Chemistry Laboratory 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 117 และลงทะเบยีนพรอ้มกบั ว.คม. 231 

  ความเทีย่งในการวดัหามวลสารและปรมิาตร การเตรยีมและการทาํมาตรฐานสารละลายกรด-เบส 

การหาปรมิาณคารบ์อเนตและไบคารเ์นตในโซดาแอช การหาปรมิาณเหลก็โดยการไทเทรตดว้ย

โพแทสเซยีมเปอรแ์มงกาเนต การเตรยีมและการทํามาตรฐานสารละลายไอโอดนี การหาปรมิาณกรด

แอสคอรบ์กิในเมด็วติามนิซ ี การหาความกระดา้งของน้ําตวัอยา่งดว้ยโดยการไทเทรตดว้ยอดีทีเีอ การหา

ปรมิาณคลอไรดโ์ดยวธิโีวลฮารด์และวธิฟีาจาน หาปรมิาณเบสอนิทรยีโ์ดยการไทเทรตในตวักลางไมใ่ช่น้ํา  

การหาปรมิาณสงักะสใีนรปูแอมโมเนียมฟอสเฟต การหาปรมิาณสงักะสโีดยการเผาตะกอน การหาปรมิาณ

ไอออนของโลหะบางชนิดโดยวธิกีารสกดั การแยกกรดอะมโินโดยโครมาโทกราฟีกระดาษ การแยกเภสชั

ภณัฑโ์ดยโครมาโทกราฟีแผ่นบาง การแยกไอออนโลหะบนเรซนิแลกเปลีย่นไอออนลบโดยโครมาโทกราฟี

แบบคอลมัน์ 

 Precision in determination of mass and volume, preparation and standardisation of acid-

base solutions, determination of carbonate and bicarbonate in soda ash, determination of iron by 

potassium permanganate titration, preparation and standardisation of iodine solution, determination 

of ascorbic acid in vitamin C tablets, determination of total hardness in water sample by EDTA 

titration, determination of chloride by Volhard and Fajan’s method, determination of some organic 

base by non aqueous titration, determination of zinc as the ammonium phosphate, determination of 

zinc by ignition of a precipitate, determination of some metal ions by extraction method, separation 

of amino acids by paper chromatography, separation of pharmaceutical materials by thin-layer 

chromatography and separation of metal ions on anion exchange resin by column chromatography. 
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203287  ว.คม. 287  ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห ์2        1(0-3-0) 

      Analytical Chemistry Laboratory 2      

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ลงทะเบยีนพรอ้มกบั ว.คม. 232 

 การวดัศกัยไ์ฟฟ้าโดยตรง การไทเทรตแบบโพเทนชโิอเมตรกิ การไทเทรตแบบคอนดกัโทเมตรกิ 

การไทเทรตแบบคลูอมเมตรกิ การไทเทรตแบบแอมเพอโรเมตรกิ การหาโลหะในตวัอยา่งอลัลอยโดยอเิลก็

โทรแกรวเิมตรกิ การหาปรมิาณไอออนโลหะโดยโพลาโรกราฟี การเปรยีบเทยีบเทคนิคการไทเทรต: การวดั

พเีอช คอนดกัโทเมตร ี และคลูอมเมตร ี และการใชค้อมพวิเตอรว์เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก 

เทคนิควเิคราะหเ์ชงิไฟฟ้าแบบงา่ย 

Direct potentiometric measurement, potentiometric titration, conductometric titration, 

coulometric titration, amperometric titration, electrogravimetric determination of metal in alloy 

sample, determination of metal ions by polarography, comparison of titrimetric techniques: pH-

metry, conductometry, and coulometry and computerized analysis of simple electroanalytical 

technique. 

 

203303  ว.คม 303  สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย ์             3(3-0-6) 

      Organic Spectroscopy 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 202  

     บทนําเกีย่วกบัสเปกโทรสโกปี อลัตราไวโอเลต-วสิเิบลิสเปกโทรสโกปี อนิฟราเรดสเปกโทรสโกปี 

นิวเคลยีรแ์มกเนตกิเรโซแนนซส์เปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตร ี

 Introduction to spectroscopy, ultraviolet-visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear 

magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry. 

 

203304  ว.คม. 304  เคมีอินทรีย ์3              2(2-0-4) 

      Organic Chemistry 3   

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 202  

  ปฏกิริยิาเพอรไิซคลกิ ปฏกิริยิาไซโคลแอดดชินั ปฏกิริยิาอเิลก็โทรไซคลกิ ปฏกิริยิาการจดัเรยีงตวั

ใหมแ่บบซกิมาโทรปิก ปฏกิริยิาอนี ปฏกิริยิาเพอรไิซคลกิกบัการสงัเคราะหเ์คมอีนิทรยี ์ปฏกิริยิาอนุมลูอสิระ 

และปฏกิริยิาของคารบ์นี และไนตรนี 

  Pericyclic reactions, cycloadditon reactions, electrocyclic reactions, sigmatropic 

rearrangements, ene reactions, pericyclic reactions and organic syntheses, free radical reactions, 

carbene and nitrene reactions. 



52 
 

หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

 

203308  ว.คม. 308  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์3             1(0-3-0) 

      Organic Chemistry Laboratory 3 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 242 และลงทะเบยีนพรอ้ม ว.คม. 303 

  ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยีข์ ัน้สูงเน้นการแยกสารผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ การสงัเคราะหอ์นิทรยี ์ และการ

ระบุเอกลกัษณ์ของสารประกอบอนิทรยี ์

  Laboratory course on advanced organic chemistry emphasizing on separation of natural 

products, organic synthesis, and identification of organic compounds. 

 

203315  ว.คม. 315  เคมีอนินทรีย ์2                2(2-0-4) 

      Inorganic Chemistry 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 211 

เคมสีถานะของแขง็ กรดและเบส  ออกซเิดชนัและรดีกัชนั และทฤษฎพีนัธะในสารเชงิซอ้น 

Solid state chemistry, acids and bases, oxidation and reduction and bonding theories in 

complexes. 

 

203316  ว.คม. 316  เคมีอนินทรีย ์3                2(2-0-4) 

      Inorganic Chemistry 3    

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 315 

การทบทวนทฤษฎพีนัธะในสารเชงิซอ้น สมบตัขิองสารเชงิซอ้นโลหะแทรนซชินั เสถยีรภาพทาง

เทอรโ์มไดนามกิสข์องสารเชงิซอ้นโลหะแทรนซชินั กลไกปฏกิริยิาของสารเชงิซอ้นโลหะแทรนซชินั และบท

นําเกีย่วกบัเคมอีอรแ์กโนเมทลัลกิ 

Reviews of bonding theories in complexes, properties of transition metal complexes, 

thermodynamic stability of transition metal complexes, reaction mechanisms of transition metal 

complexes and introduction to organometallic chemistry. 

 

203318  ว.คม. 318  ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์                   1(0-3-0) 

      Inorganic Chemistry Laboratory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ลงทะเบยีนพรอ้มกบั ว.คม. 314 หรอื ว.คม. 316 

 การจดัตวัของอะตอมหรอืออิอนในโครงผลกึ อทิธพิลความแรงของสนามลแิกนดท์ีม่ต่ีอสเปกตรา

ของสารประกอบเชงิซอ้นคอปเปอร(์II) ธาตุแทรนซชินั แมกนิโทเคม ีเสถยีรภาพของสถานะออกซเิดชนั การ
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เตรยีมและการพสิูจน์หาไอโซเมอรท์างเรขาคณติของโคบอลท(์III) การใชส้ารประกอบอนินทรยี ์ และการ

วเิคราะหส์ารประกอบอนินทรยี ์

The packing of atoms or ions in crystals, the influence of ligand-field strength upon the 

spectra of copper(II) complexes, the transition elements : iron, magnetochemistry, the stabilization 

of oxidation states, preparation and identification of geometrical isomers of the cobalt(III) system, 

uses of inorganic compounds and analysis of inorganic compounds. 

 

203323  ว.คม. 323  เคมีฟิสิกลั 3                     2(2-0-4) 

      Physical Chemistry 3 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 222  

 

 ทฤษฎจีลน์โมเลกุลของแก๊ส ทฤษฎจีลนพลศาสตรเ์คม ีและโฟโตเคม ี 

The molecular kinetic theory of gases, the theory of chemical kinetics and photochemistry. 

 

 

203324  ว.คม. 324  เคมีฟิสิกลั 4                2(2-0-4) 

      Physical Chemistry 4     

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 222 

 เคมพีอลเิมอรพ์ืน้ฐานไดแ้ก่ ปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชนั น้ําหนกัโมเลกุลของพอลเิมอร ์ พอลเิมอรใ์น

สถานะของแขง็ การระบุเอกลกัษณ์พอลเิมอร ์การจาํแนกประเภทพอลเิมอร ์พอลเิมอรใ์นฐานะวสัดุชนิดใหม ่

และ เคมคีอลลอยดแ์ละเคมพีืน้ผวิ ไดแ้ก่ สถานะของคอลลอยด ์ สมบตัทิางจลนศาสตร ์ สมบตัทิางแสง 

ของเหลว-แก๊ส และผวิสมัผสัระหว่างของเหลว-ของเหลว ผวิสมัผสัระหว่างของแขง็-แก๊ส ผวิสมัผสัระหว่าง

ของแขง็-ของเหลว 

Basic to polymer chemistry which consist of polymerisation reaction, polymer molecular 

weight, polymer in solid state, polymer identification, polymer classification and polymers as 

modern materials. Introduction to colloid and surface chemistry which consist of the colloid state, 

kinetic properties, optical properties, liquid-gas and liquid-liquid interfaces, the solid-gas interface, 

the solid-liquid interface, charged interfaces and colloid stability. 

 

203327  ว.คม. 327  ปฏิบติัการเคมีฟิสิกลั 2                    1(0-3-0) 

      Physical Chemistry Laboratory 2    
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เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 223 และลงทะเบยีนพรอ้มกบั ว.คม.323 และ ว.คม. 324 

 ผลของอุณหภมูทิีม่ต่ีออตัราการเกดิปฏกิริยิา ไฮโดรลซิสิของเอธลิอะซเิตท การวดัค่าคงทีอ่ตัรา 

ของปฏกิริยิาโดยคอนดคัโทเมตร ี การหาค่าคงทีอ่ตัราของปฏกิริยิาออกซเิดชนั จลนศาสตรข์องปฏกิริยิาโบร

มเินชนัอย่างเรว็ การดูดซบัจากสารละลาย การหามนีฟรพีาทของอากาศแหง้จากการวดัความหนืด ปฏกิริยิา

เคมเีชงิแสง การหาน้ําหนกัโมเลกุลของพอลเิมอรโ์ดยการวดัความหนืดสารละลายเจอืจาง และการระบุ

เอกลกัษณ์ของพอลเิมอร ์

Effect of temperature on reaction rate, hydrolysis of ethylacetate, rate constant 

measurement by conductometry, rate constant determination of the oxidation reaction, kinetics of 

fast bromination reaction, adsorption from solution, determination of the mean free path of dry air 

from viscosity measurement, photochemical reaction, polymer molecular weight determination by 

dilute solution viscometry and polymer identification. 

 

203332  ว.คม. 332  การวิเคราะหด้์วยเคร่ืองมือ 1             2(2-0-4) 

      Instrumental Analysis 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 231 และ ว.คม. 286 

ภาพรวมของหลกัการทางโครมาโทกราฟี แก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของไหลวกิฤตยวดยิง่ 

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู แคพลิลารอีเิลก็โทรโฟเรซสิ และวธิแีมสสเปกโทรเมตร ี

Overview of chromatographic principles, gas chromatography, supercritical fluid 

chromatography, high performance liquid chromatography, capillary electrophoresis and mass 

spectrometric method. 

 

203333  ว.คม. 333  การวิเคราะหด้์วยเคร่ืองมือ 2                        2(2-0-4) 

      Instrumental Analysis 2    

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 231 และ ว.คม. 286 

วธิเีชงิสเปกโทรเมตรกิ องคป์ระกอบของเครือ่งมอืเชงิแสง สเปกโทรเมตรกีารดดูกลนืแสงยวู/ีวสิเิบลิ

โดยโมเลกุล โมเลกูลารล์มูเินสเซนซส์เปกโทรเมตร ี อนิฟราเรดสเปกโทรสโกปี อะตอมมกิสเปกโทรสโกปี 

อะตอมมกิแอบซอรพ์ชนัและฟลอูอเรสเซนซส์เปกโทรเมตร ี อะตอมมกิอมิสิชนัสเปกโทรเมตร ี อนิดกัทฟี

ลคีพัเพลิพลาสมาสเปกโทรเมตร ีและ การวเิคราะหท์างอุณหภาพ 

Spectrometric method, components of optical instruments, UV/VIS molecular absorption 

spectrometry, molecular luminescence spectrometry, infrared spectroscopy, atomic spectroscopy, 

atomic absorption and fluorescence spectrometry, atomic emission spectrometry, inductively 

coupled plasma spectrometry and thermal analysis. 
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203338  ว.คม. 338  ปฏิบติัการเคมีวิเคราะหด้์วยเคร่ืองมือ             2(0-6-0) 

       Instrumental Analysis Laboratory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 332 และ ว.คม.333 

การทดลองทีใ่ชก้ารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครือ่งมอืแบบต่างๆ โดยครอบคลุมเทคนิคทางสเปกโทรเม

ตรแีละโครมาโทกราฟี รวมถงึโฟลอนิเจคชนัอะนาลซิสิ 

Experiments on various instrumental methods of chemical analysis covering both 

spectrometric and chromatographic techniques as well as flow injection analysis will be practiced. 

   
 

203352  ว.คม. 352       ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการเคมี            2(2-0-4) 

        Safety in the Laboratory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

  บทนํา แหล่งองคค์วามรูท้างเคม ี และการสบืคน้เอกสารกํากบัขอ้มลูความปลอดภยัของสาร กฎ

ทัว่ไปสาํหรบัหอ้งปฏบิตักิารเคม ี การจดัการสารเคมอียา่งปลอดภยั การทาํใหเ้ป็นกลางและการทาํลาย

สารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายอยา่งปลอดภยั และการหลกีเลีย่งความเสีย่งอื่นๆ ในหอ้งปฏบิตักิารเคม ี

  Introduction, chemical literature sources and search for material safety data sheet, general 

rules for the chemistry laboratory, the safe handling of chemical substances, neutralization and 

safe destruction of chemical substances and avoidance of other risks in the chemistry laboratory. 

 

203398  ว.คม. 398  ระเบียบวิธีวิจยั               2(1-3-2) 

      Research Methodology  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี

บทนําสู่การวจิยัทางเคม ี จรยิธรรมในการวจิยั กระบวนการของการวจิยั การออกแบบวจิยั การ

ทบทวนเอกสาร การเขยีนขอ้เสนอวจิยั การเขยีนรายงานวจิยั การจดัรปูแบบเอกสารอา้งองิ และการ

นําเสนอแบบปากเปล่า 

Introduction to research in chemistry, ethics in research, research process, research 

design, literature review, writing a research proposal, writing a research report, reference 

formatting, and oral presentation. 

 

203399  ว.คม. 399  การฝึกงาน             1(0-6-0) 
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      Work Training          

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 หรอืตามความเหน็ชอบของอาจารยผ์ูส้อน 

การฝึกงานในระหว่างปิดภาคเรยีนฤดูรอ้นเป็นเวลาอยา่งน้อยหกอาทติยใ์นหน่วยงานเอกชนหรอื

รฐับาล หรอืทาํวจิยั การประเมนิผลเป็นแบบ S หรอื U 

  Job training in private or governmental section not less than six weeks during summer 

vacation. Under unusual circumstances a special problem may be assigned in place of the training. 

Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

203404  ว.คม. 404  เคมีเฮเทอโรไซคลิก                 2(2-0-4) 

      Heterocyclic Chemistry    

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม.202 

  การจาํแนกประเภทและการเรยีกชื่อ สารเฮเทอโรไซคลกิขนาดห้าอะตอมที่มเีฮเทอโรอะตอมหน่ึง

อะตอม สารเฮเทอโรไซคลกิขนาดหา้อะตอมที่มเีฮเทอโรอะตอมสองอะตอม สารเฮเทอโรไซคลกิขนาดหก

อะตอมที่มเีฮเทอโรอะตอมหน่ึงอะตอม และสารเฮเทอโรไซคลกิขนาดหกอะตอมที่มเีฮเทอโรอะตอมสอง

อะตอม  

  Classification and nomenclature, five-membered heterocyclics with one-heteroatom, five-

membered heterocyclics with two-heteroatoms, six-membered heterocyclics with one-heteroatom 

and six-membered heterocyclics with two-heteroatoms. 

 

 

203405  ว.คม. 405  เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ             2(2-0-4) 

      Natural Product Chemistry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม.202 

 ภาพรวมของผลติภณัฑธ์รรมชาต ิอะเซโตจนิิน ไอโซปรนีอยด ์และอลัคาลอยด ์

Overview of natural products, acetogenins, isoprenoids and alkaloids.  

 

203406  ว.คม. 406  การสงัเคราะหท์างเคมีอินทรีย ์                     2(2-0-4) 

      Organic Synthesis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม.202 

  ปฏกิริยิาการปิดวง แอลคเิลชนัของนิวคลโีอฟิลกิคารบ์อน ปฏกิริยิาของคารบ์อนนิวคลโีอไฟลก์บัหมู่

คารบ์อนิล การเปลี่ยนหมู่ฟงัก์ชนัโดยการแทนที่แบบนิวคลโีอฟิลกิ การเตมิแบบอเิลก็โทรฟิลกิที่พหุพนัธะ
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คารบ์อน-คารบ์อน รดีกัชนัของหมูค่ารบ์อนิลและหมูฟ่งักช์นัอื่นๆ สารประกอบโลหะอนิทรยี ์ออกซเิดชนั และ

การสงัเคราะหแ์บบหลายขัน้ตอน 

  Cyclisation reactions, alkylation of nucleophilic carbons, reaction of carbon nucleophiles 

with carbonyl groups, functional groups interconversion by nucleophilic substitution, electrophilic 

additions to carbon-carbon multiple bonds, reduction of carbonyl and other functional groups, 

organometallic compounds, oxidations and multistep syntheses. 

 

203413  ว.คม. 413  สเปกโทรสโกปีในเคมีอนินทรีย ์                  2(2-0-4) 

      Inorganic Spectroscopy  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม.316  

สมมาตรและพอยทก์รปุ สเปกโทรสโกปีของการสัน่ ไดแ้ก่ อนิฟราเรดและรามานสเปกโทรสโกปี  เร

โซแนนซส์เปกโทรสโกปี  มอสบาวรส์เปกโทรสโกปี ออพตคิอลโรทาทอรดีสิเพอรช์นั และเซอรค์วิลาไดโครอิ

ซมึ 

 Symmetry and point group, vibrational spectroscopy: infrared and raman spectroscopy, 

resonance spectroscopy, Mössbaur Spectroscopy, Optical rotatory dispersion and circular 

dichroism.  

 

 

203414  ว.คม. 414   วิธีเชิงกายภาพในเคมีอนินทรีย ์          2(2-0-4) 

       Physical Methods in Inorganic Chemistry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม.316 

การเลีย้วเบนรงัสเีอกซแ์ละนิวตรอน จลุทรรศนศาสตรอ์เิลก็ตรอนแบบส่องผ่าน จลุทรรศนศาสตร์

อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด และ เทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประยกุตใ์ชแ้สงซนิโครตรอน 

X-ray diffraction and neutron diffraction, transmission electron microscopy, scanning 

electron microscopy, techniques relevance to the application of synchrotron light. 

 

203423  ว.คม. 423  เคมีฟิสิกลัขัน้สงู  1             2(2-0-4) 

       Advanced Physical Chemistry 1   

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 223 
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 พนัธะไอออนิก  พันธะโคเวเลนซ์  โมเลกุลที่ประกอบด้วยสองอะตอมที่เหมือนกัน  โมเลกุลที่

ประกอบด้วยสองอะตอมที่ต่างกนั และอิเล็กโทรเนกาติวติี     โมเลกุลที่ประกอบ ด้วยหลายอะตอม และ

ไฮบรไิดเซชนั   พนัธะดโีลคลัไลซ ์ทฤษฎขีองสถานะของแขง็ และผลกึศาสตร ์

The ionic bond, the covalent bond, homonuclear diatomic molecules, heteronuclear 

diatomic molecules and electronegativity, polyatomic molecules and hybridization, delocalized 

bonds, the theory of solid states and crystallography. 

 

203424  ว.คม. 424  เคมีฟิสิกลัขัน้สงู 2               2(2-0-4) 

      Advanced Physical Chemistry 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม.  222  

             บทนําของกลศาสตรเ์ชงิสถติ ิ  แนวคดิเชงิสถติ ิ  คํานิยามทางสถติขิองเอนโทรปี   ความจุความ

รอ้นของผลกึอุดมคต ิฟงักช์นัทางอุณหพลศาสตรส์ําหรบัแก๊สอุดมคต ิ พารท์ชินัฟงัก์ชนั  คาโนนิคคลัอองซอม

เบลอ  การประยุกต์กบัสมดุลเคมแีละจลนพลศาสตรเ์คม ีบทนําเคมนิีวเคลยีร ์ การสลายตวักมัมนัตรงัส ี แรง

นิวเคลยีรแ์ละการยดึเหน่ียวนิวเคลยีร ์ปฏกิริยิานิวเคลยีร ์ปฏกิริยิาของนิวตรอนและเคมปีฏกิรณ์ 

            The introduction to statistical mechanics, statistical concepts, the statistical definition of 

entropy, the heat capacity of an ideal crystal, thermodynamic functions for an ideal gas, partition 

functions, the canonical ensemble, applications to chemical equilibria and chemical kinetics, 

introduction to nuclear chemistry, radioactive decay, nuclear force and nuclear binding, nuclear 

reactions, neutron reactions and reactor chemistry. 

 

203425  ว.คม. 425  เคมีเชิงคอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น             2(2-0-4) 

      Introductory Computational Chemistry   

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม.  113  

 วธิมีาตรฐานทางคอมพวิเตอร ์ การแสดงรปู  กลศาสตรค์วอนตมั  และกลศาสตรเ์ชงิโมเลกุล 

Standard computational methods, visualization, quantum mechanics, and molecular 

mechanics. 

 

203431  ว.คม. 431  เทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ขัน้สงู                  2(2-0-4) 

      Advanced Techniques in Analytical Chemistry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 333  

การวเิคราะหท์างเคมรีงัส ีวธิรีงัสเีอกซ ์การวเิคราะหพ์ืน้ผวิ และรามานสเปกโทรสโกปี  
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Radiochemical Analysis, X-ray methods, surface analysis and Raman spectroscopy. 

 

203434  ว.คม. 434  เทคนิคการวิเคราะหข์ัน้สูงสาํหรบัตวัอย่างจริง       2(2-0-4) 

      Advanced Analytical Techniques for Real Sample 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 331  หรอื  ว.คม. 332 และ ว.คม. 333 

การทบทวนขอ้พจิารณาทีส่ําคญัในวธิวีเิคราะห ์ เทคนิคการเตรยีมตวัอยา่งขัน้สงู การประยกุต์

เทคนิคทางสเปกโทรเมตรขี ัน้สงูในตวัอยา่งจรงิ และการประยกุตเ์ทคนิคการวเิคราะหท์ีใ่ชห้ลกัการไหลใน

ตวัอยา่งจรงิ 

A review of the important considerations in analytical methods, advanced sample 

preparation techniques, application of advanced spectrometric techniques in real samples and 

application of flow based analytical techniques in real samples. 

 

203435  ว.คม. 435  ไฟฟ้าเคมีวิเคราะหข์ัน้สงู                    2(2-0-4) 

      Advanced Electroanalytical Chemistry   

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 232 และ ว.คม. 287  

ภาพรวมเกีย่วกบัไฟฟ้าเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู โวลแทมเมตรขี ัน้สงู ตวัรบัรูข้ ัน้สงู และกรณศีกึษาทีเ่ป็น

การประยกุตเ์ทคนิคเหล่าน้ี 

Overview of advanced electroanalytical chemistry, advanced voltammetry, advanced 

sensors, and case studies on the applications of the techniques. 

 

203458  ว.คม. 458   หวัข้อเลือกสรรทางเคมี 1            2(2-0-4) 

       Selected Topics in Chemistry 1  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน : ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

 หวัขอ้ใหม่ๆ  ทีน่่าสนใจทางเคม ี  

 Topic of current interest in chemistry. 

 

203459 ว.คม. 459  หวัข้อเลือกสรรทางเคมี 2            2(2-0-4) 

      Selected Topics in Chemistry 2    

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน : ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

 หวัขอ้ใหม่ๆ  ทีน่่าสนใจทางเคม ี  

 Topic of current interest in chemistry. 
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203471 ว.คม. 471  เคมีพอลิเมอร ์1          2(2-0-4) 

      Polymer Chemistry 1   

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม.324 และลงทะเบยีนพรอ้มกบั ว.คม. 477 

การทบทวนเกีย่วกบัเคมพีอลเิมอร ์ น้ําหนกัโมเลกุลเฉลีย่และการกระจายของน้ําหนกัโมเลกุลของ 
พอลเิมอร ์ การเปลีย่นสถานะของพอลเิมอรเ์น่ืองจากความรอ้น สมบตัเิชงิกลของพอลเิมอร ์ การเสื่อมสภาพ 
และเสถยีรภาพของพอลเิมอร ์  

Review of polymer chemistry, polymer molecular weight averages and distribution, 
temperature transitions in polymers, mechanical properties, polymer degradation and stabilization. 

 
 

203474  ว.คม. 474  เคมีพอลิเมอร ์2                      2(2-0-4) 

      Polymer Chemistry 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 471 หรอื ว.คม. 473 และลงทะเบยีนพรอ้มกบั ว.คม. 478 

  พอลเิมอไรเซชนัแบบขัน้ (ควบแน่นและไมค่วบแน่น) พอลเิมอไรเซชนัแบบเปิดวง พอลเิมอไรเซชนั

แบบเตมิ (แรดดคิอลและออิอนิก) พอลเิมอไรเซชนัแบบสเตอรโิอจาํเพาะ (ซเีกอร-์แนตตาพอลเิมอไรเซชนั) 

โคพอลเิมอไรเซชนั และวธิพีอลเิมอไรเซชนัในทางปฏบิตั ิ(บลัค ์สารละลาย แขวนลอย และ   อมีลัชนั) 

  Step-wise polymerisation (condensation and non-condensation), ring-opening 

polymerisation, addition polymerisation (radical and ionic polymerisation), stereospecific 

polymerisation (Ziegler-Natta polymerisation), copolymerisation and practical methods of 

polymerisation (bulk, solution, suspension and emulsion). 

 

 

203477  ว.คม. 477  ปฏิบติัการเคมีพอลิเมอร ์1               1(0-3-0) 

      Polymer Chemistry Laboratory 1    

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 471 และลงทะเบยีนพรอ้มกบั ว.คม. 471 

การหาน้ําหนกัโมเลกุลโดยการวเิคราะหห์มูป่ลาย การหาน้ําหนกัโมเลกุลโดยการวดัความหนืด 

สารละลายเจอืจาง การหาอุณหภมูกิารเปลีย่นสถานะคลา้ยแกว้ของตวัอยา่งพอลเิมอรโ์ดยรแีฟรคโตเมตรดีฟิ

เฟอเรนเซยีลสแคนนิง แคลอรเิมตร ี เทอรโ์มกราวเิมตรกิ อะนาไลซสิ  การสลายตวัไฮโดรไลตกิของอนุพนัธ์

เซลลโูลส การสลายตวัโดยความรอ้นและการทาํใหเ้สถยีรของพอลเิมอรบ์างชนิด   การหาค่า     อะเซตลิของ

พอลเิมอร ์ การหาความหนาแน่นของพอลเิมอรโ์ดยวธิเีดนซติเีกรเดยีนคอลมัน์ การระบุเอกลกัษณ์และการ

วเิคราะหพ์อลเิมอรแ์ละโคพอลเิมอรโ์ดยอนิฟราเรด สเปกโตรสโกปี การระบุ  
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เอกลกัษณ์ของพอลเิมอรโ์ดยวธิกีารทดสอบอย่างง่าย การหาโครงสรา้งโดยการเสื่อมสภาพแบบออกซเิดทฟี

ของพอลเิมอร ์ พอลเิมอรใ์นสารละลาย:รปูรา่งและขนาดโมเลกุล จลนศาสตรข์องการเกดิผลกึของ  

พอลเิมอรก์ารวเิคราะหแ์บบอฟัรามอิตัราการเตบิโตของสเฟอรไูลต ์

Molecules weight determination by end-group analysis and dilute-solution viscosity 

measurement, determination of the glass transition temperature of a polymer sample by 

refractometry, differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA), hydrolytic 

degradation of cellulose derivative, thermal degradation and stabilization of polymers, determination 

of the acetyl value of some values, determination of polymer density by means of the density 

gradient column, identification and analysis of polymers and copolymers by infrared spectroscopy, 

polymer identification by simple test methods, structure determination via oxidative degradation of 

p o l yme r s ,  p o l y me r s  i n  s o l u t i o n :  mo l e c u l a r  s h a p e s  a n d  s i z e s ,  k i n e t i c s  o f 

polymer crystallization : avrami analysis and rate of growth of spherulites. 

 

203478  ว.คม. 478  ปฏิบติัการเคมีพอลิเมอร ์2             2(0-6-0) 

      Polymer Chemistry Laboratory 2    

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 477 และลงทะเบยีนพรอ้มกบั ว.คม. 474 

การเตรยีม "ไนลอน" โดยอนิเตอรเ์ฟชเชยีลคอนเดนเซชนั การศกึษาพอลเิมอไรเซชนัแบบ

ควบแน่น: จลนศาสตรแ์ละเจลเลชนัของการเกดิพอลเิอสเทอร ์ จลนเคมขีองพอลเิมอรไ์รเซชนัแบบเตมิ:  

การศกึษาไดลาโทเมตรกิ การศกึษาโคพอลเิมอไรเซชนั:การสงัเคราะหแ์ละการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบพอลิ

เมอไรเซชนัแบบสารละลายพอลเิมอไร เซชนัแบบสารแขวนลอย การปรบัปรงุพอลเิมอรโ์ดยการเปลีย่น 

แปลงความสมบรูณ์ของปฏกิริยิาการเตรยีมเรซนิ และแอดฮซีพี การเตรยีมพอลเิมอรบ์างชนิดผ่านปฏกิริยิา 

ออกซเิดทพี คพัปลงิ และพอลเิมอไรเซชนัแบบแคตไอออนิก  

   Preparation of a “nylon” via interfacial polycondensation, condensation polymerisation 

studies: kinetics and gelation of polyester formation, kinetics of addition polymerisation: a 

dilatometric study, copolymersation studies: synthesis and compositional analysis, solution 

polymerisation, suspension polymerisation, emulsion polymerisation, polymer modification by 

chemical conversions, preparation of a resin and adhesive, preparation of a poly(ethylene 

terasulphide), preparation of a some polymers via oxidative coupling, and cationic polymerisation. 

 

203496  ว.คม. 496  โครงงานวิจยั                6(0-18-0) 

      Research Project 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 
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การวิจยัทางเคมีเชิงลึกที่นักศึกษาสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการนําเสนอ

ผลงานวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการ  การประเมนิผล ดูจากรายงานการวจิยัและการสอบแบบปากเปล่า การ

ใหล้าํดบัขัน้เป็นทีน่่าพอใจ (satisfactory: S) และไมเ่ป็นทีพ่อใจ (unsatisfactory: U)  

      Advanced research in Chemistry topic of student’s interest under supervision of research 

advisor. Research results Evaluation is considered from research report and oral examination. 

Grading will be given on satisfactory and unsatisfactory basis. 

 

203497  ว.คม. 497  สหกิจศึกษา                  6 หน่วยกิต 

      Cooperative Education 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  : นักศกึษาชัน้ปีที ่4 

 นกัศกึษาฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเคม ี ไมน้่อยกว่า 16  สปัดาหอ์ยา่งต่อเน่ือง 

โดยปฏบิตังิานเสมอืนกบัพนกังานในสถานประกอบการ ภายใตก้ารดแูลของเจา้หน้าทีใ่นสถานประกอบการ 

และอาจารยท์ีป่รกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย  การใหล้าํดบัขัน้เป็นทีน่่าพอใจ (satisfactory: S) และไมเ่ป็นทีพ่อใจ 

(unsatisfactory: U) 

             Students are required to work in the organization related to chemistry for a minimum 

period of continous 16-weeks as a staff in the organization under the supervision of in-charge 

trainer(s) of the organization and instructor(s) of the university. Grading will be given on satisfactory 

and unsatisfactory basis.  

 

203498  ว.คม. 498  สมัมนาทางเคมี                          1(1-0-2) 

      Seminar in Chemistry  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่4  

สมัมนาประจาํสปัดาหใ์นหวัขอ้ใหม่ๆ  หรอืในหวัขอ้ทีน่กัศกึษาไดศ้กึษาในปญัหาพเิศษทางเคม ี

ตอ้งส่งรายงานในหวัขอ้ทีท่าํการสมัมนา เกรดเป็นแบบไดห้รอืตก 

A weekly seminars on the current topics or presentation of the student's project work. A 

written report is required. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

203499  ว.คม. 499  ปัญหาพิเศษทางเคมี                        3(0-9-0) 

      Special Problems in Chemistry   

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 และไดร้บัอนุญาตจากอาจารยผ์ูค้วบคุมการวจิยั    
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การวจิยัและศกึษาปญัหาทางเคม ี โดยการควบคุมจากอาจารย ์ จะตอ้งมกีารเขยีนรายงานและตอ้ง

สอบปากเปล่า เกรดเป็นไดห้รอืตก 

Directed research and study of a special chemical problems. A proper written report and 

oral examination are required. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

203708  ว.คม. 708  การสงัเคราะหส์ารอินทรียข์ ัน้สงู             3(3-0-6) 

      Organic Synthesis  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

การวางแผนการสงัเคราะหโ์มเลกุลเป้าหมาย สรรสภาพในการสงัเคราะหท์างเคมอีนิทรยี ์ การสรา้ง

พนัธะเดีย่ว คารบ์อน-คารบ์อน การสรา้งพนัธะคู่ คารบ์อน-คารบ์อน ปฏกิริยิาดลีสแ์อลเดอรแ์ละปฏกิริยิาที่

เกีย่วขอ้ง ปฏกิริยิาออกซเิดชนัและรดีกัชนั ปฏกิริยิาของสารประกอบโลหะอนิทรยีต่์าง ๆ และปฏกิริยิาเคมี

อนิทรยีส์งัเคราะหเ์ลอืกสรรจากวารสารต่าง ๆ ในปจัจุบนั 

Synthesis planning of target molecules, selectivity in organic synthesis, formation of carbon-

carbon single bonds, formation of carbon-carbon double bonds, the Diels-Alder and related 

reactions, oxidation and reduction reactions, reactions of various organmetallic compounds and 

synthetic reactions selected from current literature. 

 

203713  ว.คม. 713  ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยาอนินทรีย ์           3(3-0-6) 

      Inorganic Reactions and Mechanisms   

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

การศกึษาจลนพลศาสตร ์ และอุณหพลศาสตรข์องปฏกิริยิาอนินทรยี ์  การใชท้ฤษฎเีพื่อกําหนด

ระบบ และอธบิายปฏกิริยิาและกลไกทางอนินทรยี ์

Kinetic and thermodynamic studies of inorganic reactions. Theoretical approach for 

systematization and rationalization of inorganic reactions and mechanisms. 

 

203721  ว.คม. 721    อณุหพลศาสตรเ์ชิงเคมี              3(3-0-6) 

        Chemical Thermodynamics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

อุณหพลศาสตรเ์คม ีของผสมของแก๊ส ศกัยเ์คมแีละกฎวฏัภาค สมดุลวฏัภาค ค่าคงทีส่มดุล แอคตวิิ

ตขีองสารละลาย อุณหพลศาสตรข์องไอออนในสารละลาย และสมดุลวฏัภาคทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารละลาย 
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Chemical thermodynamics, Mixtures of gases, Chemical potential and phase rule, Phase 

equilibria, Equilibrium constants, Activities of solution, Thermodynamics of ions in solution and 

phase equilibria involving solutions. 

 

203736  ว.คม. 736  สาระสาํคญัในเคมีวิเคราะห ์              3(3-0-6) 

      Essentials in Analytical Chemistry  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

ภาพรวม ขัน้ตอนในการวเิคราะหท์างเคม ี เทคนิคการเตรยีมตวัอยา่งสาํหรบัการวเิคราะหต์วัอยา่ง

จรงิ การจดัการขอ้มลูในการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ หลกัการและการประยกุตส์มดุล

เคมใีนการวเิคราะหท์างเคม ีหลกัการและการประยกุต์ทีใ่ชก้ารไทเทรตในวธิมีาตรฐาน และการวเิคราะหโ์ดย

วธิจีลน์ 

Overview, Steps in chemical analysis, Sample preparation techniques for real sample 

analysis, Data handling in chemical analysis using computer programs, Principles of chemical 

equilibria and their applications in chemical analysis, Principles of titration and their applications in 

standard methods, and Analysis by kinetic methods. 

 

203739  ว.คม. 739  การวิเคราะหท์างเคมีขัน้สูง                      3(3-0-6) 

      Advanced Chemical Analysis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

การสกดับนพืน้ฐานของแนวคดิการแบ่งส่วน โครมาโทกราฟีผวิบางแบบสมรรถนะสงู  แคพลิลารี

อเิลก็โทร ฟอรซิสิ หลกัการของอุปกรณ์รบัรูแ้ละการประยกุต ์ เทคนิคทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่ และเคมเีกีย่วกบัชุด

ทดสอบ 

Extraction based on partition concept, High performance thin layer chromatography, 

Capillary electrophoresis, Principles of sensors and their applications, Newly developed techniques, 

and Chemistry in test kits. 

 

203743  ว.คม. 743  เอนไซมวิ์ทยา                3(3-0-6) 

      Enzymology  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

การศกึษาทางจลนศาสตรแ์ละกลไกของปฏกิริยิาทีเ่รง่โดยเอนไซม ์

Kinetics and mechanisms of enzyme-catalyzed reactions. 
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203807  ว.คม. 807    เคมีอินทรียฟิ์สิกลั               3(3-0-6) 

      Physical Organic Chemistry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

ขอ้มลูทางอุณหพลศาสตรแ์ละทางจลนพลศาสตร ์  ผลของหมูแ่ทนทีแ่ละความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ของ

พลงังานอสิระ แนวคดิพืน้ฐานของกลไก   ผลของไอโซโทป   ไอโซโทปในการทดลองตามรอย  การหา

ลกัษณะเฉพาะของสารมธัยนัตรข์องปฏกิริยิา  การเรง่ปฏกิริยิาโดยกรดและเบส  ตวัเรง่ลวิอสิชนิดกรด ผล

ของตวัทาํละลาย  ผลของโครงสรา้งในสถานะแก๊ส  และการเขยีนกลไกของปฏกิริยิาอนิทรยี ์

Thermodynamic data, Kinetic data, Substituent effects and linear free-energy relationships, 

Basic mechanistic concepts, Isotope effects, Isotopes in labeling experiments, Characterization of 

reaction intermediates, Catalysis by acids and bases, Lewis acid catalyst, Solvent effects, Sructural 

effects in the gas phase and Writing organic reaction mechanism. 

 

203812  ว.คม. 812  เคมีโคออรดิ์เนชนั               3(3-0-6) 

      Coordination Chemistry  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

สเตอรโิอเคมขีองสารเชงิซอ้นเวอรเ์นอร ์ ทฤษฎกีารเกดิพนัธะโคออรด์เินต เสถยีรภาพ สเปกตรมั

ดดูกลนืของสารเชงิซอ้นของโลหะแทรนซชินั  สมบตัแิม่เหลก็  และปฏกิริยิาของสารประกอบ            โค

ออรด์เินชนั 

Stereochemistry of Werner complexes, Theories of the coordinated bonds, Stability, 

Absorption spectra of transition metal complexes, Magnetic properties and Reaction of coordination 

compounds. 

 

203821  ว.คม. 821  เคมีควอนตมั                3(3-0-6) 

      Quantum Chemistry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

ทบทวนกลศาสตรค์วอนตมั การเคลื่อนทีเ่ชงิเสน้ และตวัแกว่งกวดัฮารม์อนิก การเคลื่อนทีแ่บบหมนุ 

โมเมนตมัเชงิมุม ทฤษฎกีลุ่ม เทคนิคการประมาณ สเปกตรมัอะตอม และโครงสรา้งอะตอม โครงสรา้ง

โมเลกุล การคาํนวณโครงสรา้งอเิลก็ทรอนิกส ์
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Review on quantum mechanics, Linear motion and harmonic oscillator, Rotational motion, 

Angular momentum, Group theory, Techniques of approximation, Atomic spectra and atomic 

structure, Molecular structure, and Calculation of electronic structure. 

 

211315  ว.ชท. 315  ชีวเคมีเบื้องต้น                      3(3-0-6) 

      Introductory Biochemistry   

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 202 หรอื ว.คม. 204 หรอื ว.คม. 206 

กระบวนวชิาน้ีกล่าวถงึเซลลแ์ละองคป์ระกอบของเซลล ์รวมถงึรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัองคป์ระกอบ

ทางเคมขีองเซลลแ์ละเน้ือเยื่อ   หลกัการศกึษาวธิทีางชวีเคม ีแงม่มุต่าง ๆ   ทาง   ชวีเคมแีละชวีเคมี

ประยกุต ์

Introduction to cells and subcellular organelles, chemical constituents of cells and tissues. 

Principles of biochemical methods. Dynamic aspects of biochemistry and applied biochemistry. 

 

 

211319  ว.ชท. 319   ปฏิบติัการชีวเคมีเบือ้งต้น              1(0-3-0) 

       Introductory Biochemistry Laboratory    

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ว.คม. 208 หรอื ว.คม. 209 หรอื ว.คม. 242 ลงทะเบยีนเรยีนพรอ้ม  

                                 ว.ชท. 315                                                                

ปฏบิตักิารพืน้ฐานของชวีเคม ีทีใ่หแ้นวทางการวเิคราะหส์ารชวีโมเลกุลทัง้ในเชงิคุณ-ภาพ และเชงิ

ปรมิาณ การศกึษาการทาํงานและจลนศาสตรข์องเอนไซม ์ การแยกและการตรวจสอบกรดนิวคลอีกิ 

ตลอดจนชวีเคมปีระยกุต ์

A laboratory introduction to basic biochemical methods. Qualitative and quantitative 

analysis of biomolecules. Study of enzymes and kinetics. Isolation and detection of nucleic acids. 

Applied biochemistry is also included. 

 

211446  ว.ชท. 446 ชีวเคมีของโรคทางเมแทบอลิซึม        3(3-0-6) 

   Biochemical Aspects of Metabolic Disorders      

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ว.ชท. 302 หรอื ว.ชท. 312, และ ว.ชท. 318, หรอื ว.ชท. 315 และ ว.ชท. 319      

แนวคดิทัว่ไปของความผดิปกตทิางเมแทบอลซิมึ ความผดิปกตทิางเมแทบอลซิมึของคารโ์บไฮเดรต ลปิิด 

กรดอะมโิน และโปรตนี รวมทัง้ความผดิปกตทิางเมแทบอลซิมึของสารอนินทรยีแ์ละหวัขอ้ปจัจุบนัเกี่ยวกบั

ความผดิปกตทิางเมแทบอลซิมึ 
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   General concepts of metabolic disorders, disorders of carbohydrate, lipid, amino acid and 

protein metabolisms, including abnormalities of inorganic metabolism and current topics of 

metabolic diseases. 

 

211448 ว.ชท. 448 คารโ์บไฮเดรตเทคโนโลยี          3(3-0-6) 

   Carbohydrate Technology          

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ว.ชท. 301 หรอื ว.ชท. 311, และ ว.ชท. 317,หรอื ว.ชท. 315 และ ว.ชท. 319 

            โครงสรา้งทัว่ไปและโครงสรา้งสามมติ ิ และสมบตัขิองคารโ์บไฮเดรตทีม่คีวามสาํคญัในเชงิการคา้

รวมทัง้เทคโนโลยขีองการผลติและการประยกุต์ สภาพการณ์ปจัจบุนัและแนวโน้มในอนาคต 

เกีย่วกบัเทคโนโลยคีารโ์บไฮเดรต 

 General and three-dimensional structures and properties of commercially important 

carbohydrates as well as their production technology and application. Present status and future 

trends in carbohydrate technology. 

 

211449 ว.ชท. 449 โปรตีนเทคโนโลยี         3(3-0-6) 

   Protein Technology      

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ว.ชท. 302 หรอื ว.ชท. 312, และ ว.ชท. 318, หรอื ว.ชท. 315 และ ว.ชท. 319 

             เคมทีัว่ไปและชวีเคมขีองสารประกอบเพปไทดแ์ละโปรตนีทีม่คีวามน่าสนใจทางการคา้ เทคนิคที่

ใชห้าโครงสรา้ง วธิวีเิคราะหแ์ละการจาํลองโครงสรา้งของโปรตนีดว้ยคอมพวิเตอร ์ วศิวกรรมโปรตนี 

และเทคโนโลยกีารผลติเพปไทดแ์ละโปรตนี 

   General chemistry and biochemistry of peptide and protein of commercial interest. 

Techniques used in structure elucidation, analytical methods and computer modeling of protein 

structure. Protein engineering and production technology of peptide and protein. 
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