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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกติ  

   แผนปกติ  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา         135 หนวยกติ 

   แผนกาวหนา  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   149 หนวยกติ 

   แผนสหกิจศกึษา รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  134 หนวยกติ 

 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
แผนปกต ิ
(1)   หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป      30 หนวยกติ 
       - กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร        12   หนวยกติ 

   - กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   9   หนวยกติ 
   - กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร      6    หนวยกติ 
   - กลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม               3   หนวยกติ 

  
(2)   หมวดวชิาเฉพาะ   ไมนอยกวา    99   หนวยกติ

  -  วิชาแกน        26   หนวยกติ 
-  วิชาเอก    ไมนอยกวา   73  หนวยกติ 

    เอกบังคับ     59   หนวยกติ 
    เอกเลอืก   ไมนอยกวา   14   หนวยกติ 

-  วิชาโท (ถาม)ี    ไมนอยกวา   15   หนวยกติ 
 

(3)   หมวดวชิาเลอืกเสร ี  ไมนอยกวา       6   หนวยกติ 
 

 
แผนกาวหนา  

(1)   หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป      30 หนวยกติ 
       - กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร        12   หนวยกติ 

   - กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   9   หนวยกติ 
   - กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร      6    หนวยกติ 
   - กลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม               3   หนวยกติ 

  
(2)   หมวดวชิาเฉพาะ   ไมนอยกวา    113   หนวยกติ

  -  วิชาแกน      26   หนวยกติ 
-  วิชาเอก    ไมนอยกวา   87   หนวยกติ 

    เอกบังคับ       61   หนวยกติ 
    เอกเลอืก   ไมนอยกวา   26  หนวยกติ 

-  วิชาโท (ถาม)ี    ไมนอยกวา   15   หนวยกติ 
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(3)   หมวดวชิาเลอืกเสร ี  ไมนอยกวา       6   หนวยกติ 

    
แผนสหกจิศึกษา 

(1)   หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป      30 หนวยกติ 
       - กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร        12   หนวยกติ 

   - กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  9   หนวยกติ 
   - กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร      6    หนวยกติ 
   - กลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม               3   หนวยกติ 

  
(2)   หมวดวชิาเฉพาะ   ไมนอยกวา    98   หนวยกติ

  -  วิชาแกน      26   หนวยกติ 
-  วิชาเอก    ไมนอยกวา   72   หนวยกติ 

    เอกบังคับ     61   หนวยกติ 
    เอกเลอืก   ไมนอยกวา   11  หนวยกติ 

-  วิชาโท (ถาม)ี    ไมนอยกวา   15   หนวยกติ 
 

(3)   หมวดวชิาเลอืกเสร ี  ไมนอยกวา       6   หนวยกติ 
    

3.1.3 กระบวนวชิา 
 

โครงสรางหลักสูตรแผนปกติ (Regular Plan) 

(1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป                 30 หนวยกติ 

 General Education        30 Credits 

  1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร              12  หนวยกติ 

  Language and Communcation     12 Credits 

 001101  ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                 3(3-0-6) 

    ENGL 101 Fundamental English 1   

 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 

   ENGL 102 Fundamental English 2 

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

    ประสทิธผิล     

   ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing   

 001225 ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

    ENGL 225 English in Science and Technology Context 
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 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    9 หนวยกติ 

  Humanities and Social Sciences             9 Credits 

  โดยเลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

  Select any three courses from the followings : 

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

    PSY 110  Psychology and Daily Life 

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

    HUGE 100 Usage of the Thai Language 

 050121  ม .ศท.   121    พลเมอืงไทยในประชาคมอาเซยีน                             3(3-0-6) 

              HUGE 121 Thai People in the ASEAN Community 

 074100  ศ .สข.  100     โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ   3(3-0-6) 

          EDHL 100      Nutrition for Promotion of Health 
  109114  วจ.ศป. 114 ศลิปะในชีวติประจําวัน     3(3-0-6) 

     FAGE 114 Art in Everyday Life 

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

    GOV 100 Politics in Everyday Life 

 154106  ส .ภม.  106     ภัยพบิัตใินโลกสมัยใหม     3(3-0-6)        

                GEO 106 Disaster in Modern World 
  176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม        3(3-0-6)

     LAGE 100 Law and Modern World 

  571151  พย .ศท.  151    ศาสตรและศลิปในการสรางความสุข   3(2-3-4) 

      NGGE 151      Science and Art for Happiness Creation  

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

     ACC 103 General Accounting 

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

     FINA 101 Finance for Daily Life 

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

     MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

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

     ECON 100 Economics for Everyday Life 

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

     MC 100  Introduction to Communication 
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 1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร                     6 หนวยกติ 

  Science and Mathematics              6 Credits 

  201110  ว.วท. 110 คณติศาสตรบูรณาการ                                3(3-0-6) 

             SC 110  Integrated Mathematical Sciences 

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

     SC 111 The World of Science 

   

 1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม                     3 หนวยกติ 

   Activities Base Courses                    3 Credits 

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

    SC 191 Learning Through Activities 

  และเลอืกอกี 1 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

and select any one course from the followings :   

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

    SC 192 Doi Suthep Study 

  057121  ศ.ล.   121 ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

     EDPE 121 Football for Life and Exercise 

 

  057122  ศ.ล.   122 วายน้ําเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

    EDPE 122 Swimming for Life and Exercise    

  057123  ศ.ล.   123 วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2)

    EDPE 123 Valleyball for Life and Exercise 

  057125  ศ.ล.   125 กจิกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2)

    EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise  

  057126 ศ.ล.  126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

    EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

  057127 ศ.ล.  127 แบดมนิตันเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

    EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

  057128 ศ.ล.  128 เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

    EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

  057129 ศ.ล.  129 เทเบลิเทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2)

    EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 
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  057130 ศ.ล.  130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2)

    EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

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

    NGGE 103 Friendship and Being Together     

     หรอืกระบวนวิชาการเรยีนรูผานกจิกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลยัเชียงใหม  

  or additional learning through activity courses in Chiang Mai University which will be 

open.  

  หมายเหตุ: นักศกึษาสามารถไปเรยีนกระบวนวชิาศกึษาทั่วไปของสถาบนัการศกึษาทัง้ในและ

ตางประเทศแลวนํามาเทยีบโอนหนวยกติแทนกระบวนวิชาทั่วไปที่กําหนดไวในหลักสูตรไดโดยความ

เห็นชอบของภาควิชา 

  Note: Students can study general education courses offered by either Thai or foreign 

higher education institutes. The credits can be transferred for general education courses specified 

in the program with the approval of the department.  

 

 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ     ไมนอยกวา               99 หนวยกติ 

 Field of Specialization:     a minimum of        99 Credits 

 2.1 วชิาแกน                    26 หนวยกติ 

  Core Courses             26 Credits 

  202101  ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1                     3(3-0-6) 

    BIOL 101 Basic Biology 1 

  202102  ว.ชว. 102 ชีววทิยาพื้นฐาน 2                   3(3-0-6) 

    BIOL 102 Basic Biology 2 

  202103  ว.ชว. 103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1                     1(0-3-0) 

    BIOL 103 Biology Laboratory 1 

  202104  ว.ชว. 104 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 2                     1(0-3-0) 

    BIOL 104 Biology Laboratory 2 

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

   CHEM 111 Chemistry 1 

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

   CHEM 113 Chemistry 2 

 203115  ว.คม. 115 ปฏบิัตกิารเคม ี1                                1(0-3-0) 
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   CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

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

   CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 

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

   MATH 111 Calculus 1 

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

   MATH 112  Calculus 2 

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

   PHYS 117 Physics Laboratory 1 

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

   PHYS 187 Physics 1 

 

    2.2  วชิาเอก     ไมนอยกวา                  37  หนวยกติ 

  Major:     a minimum of             73 Credits 

    ในจํานวนนี้อยางนอย 36 หนวยกติ  จะตองเปนกระบวนวชิาระดับ  300-400    

         และอยางนอย 18 หนวยกติ  ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400 ขึ้นไป          

  Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 36 credits must 

be from the advanced level courses (300 – 400), of which at least 18 credits must be from the 

400 level courses or upper. 

  2.2.1 วชิาเอกบังคับ                             59 หนวยกติ 

   Requirements                   59 Credits 

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

        CHEM 201 Organic Chemistry 1 

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

        CHEM 202 Organic Chemistry 2 

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

        CHEM 211 Inorganic Chemistry 1  

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

        CHEM 222 Physical Chemistry 1 

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

        CHEM 223  Physical Chemistry 2 

  203228  ว.คม. 228  ปฏบิัตกิารเคมเีชิงฟสกิส 1                          1(0-3-0) 
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                         CHEM 228   Physical Chemistry Laboratory 1 

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

        CHEM 231 Fundamental Analytical Chemistry 

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

        CHEM 232 Electroanalytical Chemistry 

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

        CHEM 241 Organic Chemistry Laboratory 1 

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

        CHEM 242 Organic Chemistry Laboratory 2 

  203255 ว.คม. 255  คณติศาสตรในทางเคมี                         2(2-0-4) 

        CHEM 255 Mathematics in Chemistry 

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

        CHEM 286 Analytical Chemistry Laboratory 1 

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

        CHEM 287 Analytical Chemistry Laboratory 2 

 

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

        CHEM 303 Organic Spectroscopy 

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

        CHEM 304 Organic Chemistry 3 

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

        CHEM 308 Organic Chemistry Laboratory 3 

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

        CHEM 315 Inorganic Chemistry 2 

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

        CHEM 316 Inorganic Chemistry 3 

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

         CHEM 318 Inorganic Chemistry Laboratory 

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

        CHEM 323 Physical Chemistry 3 

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

        CHEM 324 Physical Chemistry 4 
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  203327  ว.คม. 327   ปฏบิัตกิารเคมเีชิงฟสกิส 2     1(0-3-0) 

        CHEM 327 Physical Chemistry Laboratory 2 

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

        CHEM 332 Instrumental Analysis 1 

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

        CHEM 333 Instrumental Analysis 2 

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

        CHEM 338  Instrumental Analysis Laboratory 

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

        CHEM 352 Safety in the Laboratory 

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

        CHEM 399  Job Training 

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

        CHEM 498 Seminar in Chemistry 

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

        CHEM 499 Special Problems in Chemistry 

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

       BCT 315 Introductory Biochemistry 

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

       BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 

 

 2.2.2 วชิาเอกเลอืก   ไมนอยกวา                  14 หนวยกติ 

   Electives:    a minimum of                  14 Credits 

 โดยเลอืกจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

 Select any courses from the followings :  

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

       CHEM 250 Environmental Chemistry 

  203300 ว.คม. 300 ทักษะพื้นฐานและจริยธรรมทางวทิยาศาสตร 2(2-0-4) 

      CHEM 300   Basic Skills and Ethics in Science                        

   203351  ว.คม. 351 การเปาแกว     2(1-3-2) 

        CHEM 351 Glass Blowing         

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



 271 

       CHEM 404 Heterocyclic Chemistry 

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

       CHEM 405 Natural Product Chemistry 

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

       CHEM 406 Organic Synthesis 

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

       CHEM 413 Inorganic Spectroscopy 

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

      CHEM 414 Physical Methods in Inorganic Chemistry 

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

      CHEM 423 Advanced Physical Chemistry 1 

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

     CHEM 424 Advanced Physical Chemistry 2 

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

       CHEM 425 Introductory Computational Chemistry 

 

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

        CHEM 431 Advanced Techniques in Analytical  

              Chemistry 

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

       สําหรับตัวอยางจรงิ   

      CHEM 434 Analytical Procedure and Advanced Techniques  

for Real Samples 

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

        CHEM 435 Advanced Electroanalytical Chemistry   

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

       CHEM 458 Special Topics in Chemistry 1 

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

       CHEM 459 Special Topics in Chemistry 2 

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

       CHEM 471    Polymer Chemistry 1 

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

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

       CHEM 477 Polymer Chemistry Laboratory 1 

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

       CHEM 478 Polymer Chemistry Laboratory 2 

  209203 ว.คอ. 203     เคมอีุตสาหกรรมเบื้องตน   3(3-0-6) 

       IC 203 Introduction to Industrial Chemistry 

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

       BCT 446 Biochemistry of Metabolic Disorders           

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

       BCT 448 Carbohydrate Technology 

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

       BCT 449 Protein Technology 

  และกระบวนวิชาอื่นระดับ 300-400 ที่เปดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาเคมี 

  and other 300–400 level courses in the field that will be offered in the future. 

 

2.3  วชิาโท (ถามี)   ไมนอยกวา         15 หนวยกติ 

         Minor (if any)   a minimum of         15   Credits 

 นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ไดที่ เปดสอนใน

มหาวทิยาลัยไมนอยกวา 15  หนวยกติ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรกึษาวชิาเอก 

 Students who wish to have minor may take courses corresponding to any minor listed in 

Chiang Mai University announcement about minors being offered for CMU students for at least 

15 credits with approval of an academic advisor. 

 

(3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี   ไมนอยกวา                  6   หนวยกติ 

 Free Electives:     a minimum of                  6 Credits 

 เลอืกเรยีนกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนอืจากวชิาเอกและวิชาโท (ถาม)ี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

 At least 6 credits of free elective courses, taken outside the major and minor (if any) field, are 

required. 

 
       จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา                 135  หนวยกติ 
 Total     a minimum of                135  Credits 
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โครงสรางหลักสูตรแผนกาวหนา (Honors Plan) 

(1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป                     30  หนวยกติ 

 General Education             30 Credits 

 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร                                12  หนวยกติ 

  Language and Communcation          12 Credits 

 001101  ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                 3(3-0-6) 

   ENGL 101 Fundamental English 1   

 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 

   ENGL 102 Fundamental English 2 

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

    ประสทิธผิล     

    ENGL 201      Critical Reading and Effective Writing   

 001225 ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

    ENGL 225 English in Science and Technology Context 

 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                     9 หนวยกติ 

  Humanities and Social Sciences              9 Credits 

  โดยเลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

  Select any three courses from the followings : 

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

    PSY  110  Psychology and Daily Life 

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

    HUGE 100 Usage of the Thai Language 

 050121  ม .ศท.   121    พลเมอืงไทยในประชาคมอาเซยีน                             3(3-0-6) 

                        HUGE  121 Thai People in the ASEAN Community 

 074100  ศ .สข.  100     โภชนาการเพื่อการสงเสรมิสุขภาพ   3(1-6-0) 

          EDHI  100      Nutrition for Promotion of Health 
  109114  วจ.ศป. 114 ศลิปะในชีวติประจําวัน     3(3-0-6) 

     FAGE   114 Art in Everyday Life 

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

    GOV   100 Politics in Everyday Life 

 154106  ส .ภม.   106    ภัยพบิัตใินโลกสมัยใหม     3(3-0-6)        

                GEO   106 Disaster in Modern World 
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  176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม        3(3-0-6)

    LAGE  100 Law and Modern World 

  571151  พย .ศท.  151    ศาสตรและศลิปในการสรางความสุข   3(2-3-4) 

      NGGE   151    Science and Art for Happiness Creation  

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

     ACC    103 General Accounting 

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

     FINA     101 Finance for Daily Life 

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

     MGMT  103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

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

    ECON  100 Economics for Everyday Life 

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

     MC  100 Introduction to Communication 

 1.3  กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร                     6 หนวยกติ 

  Science and Mathematics              6 Credits 

  201110 ว.วท.  110   คณติศาสตรบูรณาการ                                 3(3-0-6) 

    SC 110 Intergrated Mathematical Sciences 

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

    SC 111 The World of Science 

 

 1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม                     3 หนวยกติ 

  Activities Base Courses                    3 Credits 

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

    SC 191 Learning Through Activities 

  และเลอืกอกี 1 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

and select any one  course from the followings : 

 

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

    SC 192 Doi Suthep Study 

  057121 ศ.ล. 121    ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

    EDPE 121 Football for Life and Exercise 
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  057122 ศ.ล. 122    วายน้ําเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

    EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

  057123 ศ.ล. 123    วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

    EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

  057125 ศ.ล  . 125    กจิกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

    EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

  057126 ศ.ล  . 126    บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

    EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

  057127 ศ.ล. 127    แบดมนิตันเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

    EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

  057128 ศ.ล. 128    เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2)

    EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

 

  057129 ศ.ล . 129    เทเบลิเทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

    EDPE 129 Table tennis for Life and Exercise 

  057130 ศ.ล. 130    กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

    EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

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

    NGGE 103 Friendship and Being Together 

  หรอืกระบวนวิชาการเรยีนรูผานกจิกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลยัเชียงใหม 

  or additional learning through activity courses in Chiang Mai University which will be 

open. 

  หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันการศึกษาทัง้ในและ

ตางประเทศแลวนํามาเทียบโอนหนวยกิตแทนกระบวนวิชาทั่วไปที่กําหนดไวในหลักสูตรไดโดยความ

เห็นชอบของภาควชิา 

  Note: Students can study general education courses offered by either Thai or foreign higher 

education institutes. The credits can be transferred for general education courses specified in the 

program with the approval of the department.  

 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ          ไมนอยกวา                113 หนวยกติ 

 Field of Specialization:     a minimum of      113 Credits 

 2.1 วชิาแกน                             26 หนวยกติ 
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  Core Courses             26 Credits 

  202101  ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1                     3(3-0-6) 

    BIOL 101 Basic Biology 1 

  202102  ว.ชว. 102 ชีววทิยาพื้นฐาน 2                   3(3-0-6) 

    BIOL 102 Basic Biology 2 

  202103  ว.ชว. 103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1                     1(0-3-0) 

    BIOL 103 Biology Laboratory 1 

  202104  ว.ชว. 104 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 2                     1(0-3-0) 

    BIOL 104 Biology Laboratory 2 

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

   CHEM 111 Chemistry 1 

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

   CHEM 113 Chemistry 2 

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

  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

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

  CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 

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

   MATH 111 Calculus 1 

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

   MATH 112 Calculus 2 

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

   PHYS 117 Physics Laboratory 1 

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

   PHYS 187 Physics 1 

 

     2.2  วชิาเอก     ไมนอยกวา                    87 หนวยกติ 

  Major:     a minimum of                87 Credits 

 

    ในจํานวนนี้อยางนอย 36 หนวยกติ  จะตองเปนกระบวนวชิาระดับ  300-400 และอยางนอย 

18 หนวยกติ  ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400 ขึ้นไป และเปนกระบวนวชิา 700-800 อยางนอย 12 

หนวยกติ 
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  Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 36 credits must 

be from the advanced level courses (300 – 400), of which at least 18 credits must be from the 

400 level courses and  at least 12 credits must be from the 700-800 level courses. 

 

  2.2.1 วชิาเอกบังคับ                               61 หนวยกติ 

   Requirements                      61 Credits 

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

      CHEM 201 Organic Chemistry 1 

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

      CHEM 202 Organic Chemistry 2 

 

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

      CHEM 211 Inorganic Chemistry 1 

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

      CHEM 222 Physical Chemistry 1 

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

      CHEM 223 Physical Chemistry 2 

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

      CHEM 228 Physical Chemistry Laboratory 1 

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

      CHEM 231 Fundamental Analytical Chemistry 

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

      CHEM 232 Electroanalytical Chemistry 

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

      CHEM 241 Organic Chemistry Laboratory 1 

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

      CHEM 242 Organic Chemistry Laboratory 2 

  203255 ว.คม. 255  คณติศาสตรในทางเคมี                         2(2-0-4) 

      CHEM 255 Mathematics in Chemistry 

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

      CHEM 286 Analytical Chemistry Laboratory 1 

  203287 ว.คม. 287   ปฏบิัตกิารเคมวีเิคราะห 2                       1(0-3-0) 
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      CHEM 287 Analytical Chemistry Laboratory 2 

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

       CHEM 303 Organic Spectroscopy 

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

       CHEM 304 Organic Chemistry 3 

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

       CHEM 308    Organic Chemistry Laboratory 3 

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

      CHEM 315 Inorganic Chemistry 2 

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

      CHEM 316     Inorganic Chemistry 3 

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

       CHEM 318 Inorganic Chemistry Laboratory   

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

       CHEM 323 Physical Chemistry 3 

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

       CHEM 324 Physical Chemistry 4 

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

       CHEM 327 Physical Chemistry Laboratory 2 

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

       CHEM 332 Instrumental Analysis 1 

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

       CHEM 333 Instrumental Analysis 2 

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

       CHEM 338  Instrumental Analysis Laboratory 

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

       CHEM 352 Safety in the Laboratory 

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

       CHEM 496 Research Project 

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

       CHEM 498 Seminar in Chemistry 

  211315   ว.ชท. 315   ชีวเคมเีบื้องตน                  3(3-0-6) 
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        BCT  315 Introductory Biochemistry 

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

       BCT  319 Introductory Biochemistry Laboratory 

 

 2.2.2 วชิาเอกเลอืก    ไมนอยกวา                 26 หนวยกติ 

   Electives:     a minimum of        26 Credits 

  2.2.2.1  เลอืกจากกระบวนวชิาระดับปรญิญาตรตีอไปนี้ อยางนอย  14 หนวยกติ 

            Select at least 14 credits from the following undergraduate courses : 

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

       CHEM 250 Environmental Chemistry 

  203300 ว.คม. 300 ทักษะพื้นฐานและจริยธรรมทางวทิยาศาสตร 2(2-0-4) 

          CHEM 300   Basic Skills and Ethics in Science                        

  203351  ว.คม. 351 การเปาแกว     2(1-3-2) 

       CHEM 351 Glass Blowing         

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

       CHEM 404 Heterocyclic Chemistry 

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

       CHEM 405 Natural Product Chemistry 

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

       CHEM 406 Organic Synthesis 

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

       CHEM 413 Inorganic Spectroscopy 

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

      CHEM 414 Physical Methods in Inorganic Chemistry 

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

      CHEM 423 Advanced Physical Chemistry 1 

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

     CHEM 424 Advanced Physical Chemistry 2 

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

     CHEM 425 Introductory Computational Chemistry 

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

    CHEM 431 Advanced Techniques in Analytical  
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      Chemistry 

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

      สําหรับตัวอยางจรงิ   

       CHEM 434 Analytical Procedure and Advanced Techniques  

      for Real Samples 

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

    CHEM 435 Advanced Electroanalytical Chemistry   

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

      CHEM 458 Special Topics in Chemistry 1 

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

       CHEM 459 Special Topics in Chemistry 2 

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

       CHEM 471    Polymer Chemistry 1 

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

       CHEM 474 Polymer Chemistry 2 

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

       CHEM 477 Polymer Chemistry Laboratory 1 

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

       CHEM 478 Polymer Chemistry Laboratory 2 

  209203 ว.คอ. 203     เคมอีุตสาหกรรมเบื้องตน   3(3-0-6) 

       IC 203 Introduction to Industrial Chemistry 

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

       BCT 446 Biochemistry of Metabolic Disorders           

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

       BCT 448 Carbohydrate Technology 

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

       BCT 449 Protein Technology 

  และกระบวนวิชาอื่นระดับ 300-400 ที่เปดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาเคมี 

  and other 300–400 level courses in the field that will be offered in the future. 

 

  2.2.2.2  เลอืกจากกระบวนวชิาระดับบัณฑติศกึษาตอไปนี้ อยางนอย 12 หนวยกติ 

         Select at least 12 credits from the following graduate courses :  
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  203708 ว.คม. 708   การสังเคราะหสารอินทรยีขั้นสูง    3(3-0-6) 

       CHEM 708 Advanced Organic Synthesis 

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

      CHEM 713 Inorganic Reactions and Mechanisms 

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

      CHEM 721 Chemical Thermodynamics 

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

      CHEM 736 Essentials in Analytical Chemistry 

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

      CHEM 739 Advanced Chemical Analysis 

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

      CHEM 743 Enzymology 

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

      CHEM 807 Physical Organic Chemistry 

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

           CHEM 812      Coordination Chemistry 

  203821 ว.คม. 821   เคมคีวอนตัม                  3(3-0-

6)            CHEM 821 Quantum Chemistry      

            

2.3  วชิาโท (ถามี)   ไมนอยกวา         15 หนวยกติ 

         Minor (if any)   a minimum of         15   Credits 

  นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ไดที่ เปดสอนใน

มหาวทิยาลัยไมนอยกวา 15  หนวยกติ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรกึษาวชิาเอก 

 Students who wish to have minor may take courses corresponding to any minor listed in 

Chiang Mai University announcement about minors being offered for CMU students for at least 

15 credits with approval of an academic advisor. 

 

(3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี   ไมนอยกวา                        6 หนวยกติ 

 Free Electives:     a minimum of              6 Credits 

 

เลอืกเรยีนกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนอืจากวชิาเอก และวชิาโท (ถาม)ี ไมนอยกวา 6  
หนวยกติ 

At least 6 credits of free elective courses, taken outside the major and minor (if any)  
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field, are required. 
 
       จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา                149  หนวยกติ 
       Total           a minimum of                    149  Credits 
 
 
โครงสรางหลักสูตรแผนสหกจิศึกษา (Co-operative Education Plan) 

(1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป                      30 หนวยกติ 

 General Education              30 Credits 

  1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร                    12 หนวยกติ 

  Language and Communcation           12 Credits 

 001101  ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                 3(3-0-6) 

   ENGL 101 Fundamental English 1   

 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 

   ENGL 102 Fundamental English 2 

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

    ประสทิธผิล     

    ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

 001225 ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

     ENGL 225 English in Science and Technology Context 

 

 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                     9 หนวยกติ 

  Humanities and Social Sciences              9 Credits 

  โดยเลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

  Select any three courses from the followings : 

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

    PHY 110 Psychology and Daily Life 

 050121  ม .ศท.   121 พลเมอืงไทยในประชาคมอาเซยีน                               3(3-0-6) 

              HUGE  121 Thai People in the ASEAN Community 

 074100  ศ .สข.  100    โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ   3(1-6-0) 

          EDHL 100    Nutrition for Promotion of Health 

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

     FAGE 114  Art in Everyday Life 

 154106  ส .ภม.   106  ภัยพบิัตใินโลกสมัยใหม     3(3-0-6)        
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                GEO  106 Disaster in Modern World 

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

     LAGE 100 Law and Modern World 

  571151  พย .ศท.  151 ศาสตรและศลิปในการสรางความสุข   3(2-3-4) 

      NGGE  151   Science and art for Happiness Creation    

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

     ACC   103 General Accounting 

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

     FIAA  101 Finance for Daily Life 

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

    MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and 

      Business 

  703131  บช.กจ.  131  การพัฒนาภาวะผูนําสวนบุคคล    1(1-0-2) 

     MGMT 131 Personal Leadership Development 

  703191  บช.กจ.  191  การเยี่ยมชมธุรกจิ     1(1-0-2) 

    MGMT  191 Business Site Visit 

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

    ECON 100 Economics for Everyday Life 

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

     MC 100 Introduction to Communication 

 

 1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร                     6 หนวยกติ 

  Science and Mathematics              6 Credits 

  201110  ว.วท. 110   คณติศาสตรบูรณาการ                                  3(3-0-6) 

    SC 110 Intergrated Mathematical Dcience 

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

    SC 111 The World of Science  

 

 1.4 กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม                     3 หนวยกติ 

  Activities Base Courses                    3 Credits 

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

    SC 191 Learning Through Activities 
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  และเลอืกอกี 1 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

and select any one  course from the followings : 

 

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

    SC 192 Doi Suthep Study 

  057121  ศ.ล. 121    ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

     EDPE 121 Football for Life and Exercise 

  057122  ศ.ล. 122     วายน้ําเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

     EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

  057123  ศ.ล. 123 วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

     EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

  057125  ศ.ล. 125 กจิกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

     EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

  057126  ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

     EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

  057127  ศ.ล. 127 แบดมนิตันเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

     EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

  057128  ศ.ล. 128 เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

     EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

  057129  ศ.ล. 129 เทเบลิเทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2)

     EDPE 129 Table tennis for Life and Exercise 

  057130  ศ.ล. 130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

     EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

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

    NGGE 103 Friendship and Being Together      

     หรอืกระบวนวิชาการเรยีนรูผานกจิกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลยัเชียงใหม 

  or additional learning through activity courses  in Chiang Mai University which will be 

open.  

  หมายเหตุ: นักศกึษาสามารถไปเรยีนกระบวนวชิาศกึษาทั่วไปของสถาบนัการศกึษาทัง้ในและ

ตางประเทศแลวนํามาเทยีบโอนหนวยกติแทนกระบวนวิชาทั่วไปที่กําหนดไวในหลักสูตรไดโดยความ

เห็นชอบของภาควิชา 
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  Note: Students can study general education courses offered by either Thai or foreign 

higher education institutes. The credits can be transferred for general education courses specified 

in the program with the approval of the department.  

 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ    ไมนอยกวา                98 หนวยกติ 

 Field of Specialization:    a minimum of               98 Credits 

 2.1 วชิาแกน                    26 หนวยกติ 

  Core Courses                   26 Credits 

  202101  ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1                     3(3-0-6) 

     BIOL 101 Basic Biology 1 

  202102  ว.ชว. 102 ชีววทิยาพื้นฐาน 2                    3(3-0-6) 

    BIOL 102 Basic Biology 2 

  202103  ว.ชว. 103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1                     1(0-3-0) 

    BIOL 103 Biology Laboratory 1 

  202104  ว.ชว. 104 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 2                     1(0-3-0) 

    BIOL 104 Biology Laboratory 2 

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

   CHEM 111 Chemistry 1 

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

   CHEM 113 Chemistry 2 

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

   CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

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

   CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 

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

   MATH 111 Calculus 1 

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

   MATH 112 Calculus 2 

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

   PHYS  117 Physical Laboratory 1 

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

   PHYS  187 Physics 1 
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     2.2  วชิาเอก     ไมนอยกวา               72  หนวยกติ 

    Major:     a minimum of              72 Credits 

    ในจํานวนนี้อยางนอย 36 หนวยกติ  จะตองเปนกระบวนวชิาระดับ  300-400    

และอยางนอย 18 หนวยกติ  ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400 ขึ้นไป          

  Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 36 credits must 

be from the advanced level courses (300 – 400), of which at least 18 credits must be from the 

400 level courses or upper. 

  

  2.2.1 วชิาเอกบังคับ                             61 หนวยกติ 

   Requirements                   61 Credits 

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

       CHEM 201 Organic Chemistry 1 

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

       CHEM 202 Organic Chemistry 2 

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

       CHEM 211 Inorganic Chemistry 1 

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

       CHEM 222 Physical Chemistry 1 

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

       CHEM 223  Physical Chemistry 2 

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

       CHEM 228  Physical Chemistry Laboratory 1 

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

       CHEM 231  Fundamental Analytical Chemistry 

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

       CHEM 232 Electroanalytical Chemistry 

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

       CHEM 241  Organic Chemistry Laboratory 1 

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

       CHEM 242  Organic Chemistry Laboratory 2 

  203255  ว.คม.255 คณติศาสตรในทางเคมี    2(2-0-4) 
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       CHEM 255  Mathematics in Chemistry 

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

       CHEM 286  Analytical Chemistry Laboratory 1 

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

       CHEM 287  Analytical Chemistry Laboratory 2 

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

       CHEM 303   Organic Spectroscopy 

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

       CHEM 304  Organic Chemistry 3 

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

       CHEM 308 Organic Chemistry Laboratory 3 

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

            CHEM 315     Inorganic Chemistry 2 

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

      CHEM 316  Inorganic Chemistry 3 

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

       CHEM 318  Inorganic Chemistry Laboratory 

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

      CHEM 323  Physical Chemistry 3 

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

       CHEM 324  Physical Chemistry 4 

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

       CHEM 327  Physical Chemistry Laboratory 2 

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

       CHEM 332  Instrumental Analysis 1 

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

       CHEM 333 Instrumental Analysis 2 

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

       CHEM 338 Instrumental Analysis Laboratory 

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

       CHEM 352 Safety in the Laboratory 
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  203497 ว.คม. 497   สหกจิศกึษา             6 หนวยกติ

       CHEM 497 Cooperative Education 

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

      CHEM 498 Seminar in Chemistry 

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

      BCT  315 Introductory Biochemistry 

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

      BCT  319 Introductory Biochemistry Laboratory 

 

 2.2.2 วชิาเอกเลอืก    ไมนอยกวา                11 หนวยกติ 

   Electives:     a minimum of         11 Credits 

 โดยเลอืกจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

 Select any courses from the followings : 

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

       CHEM 250   Environmental Chemistry 

  203300 ว.คม. 300 ทักษะพื้นฐานและจริยธรรมทางวทิยาศาสตร 2(2-0-4) 

       CHEM 300    Basic Skills and Ethics in Science                        

  203351  ว.คม. 351 การเปาแกว     2(1-3-2) 

        CHEM 351   Glass Blowing        

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

       CHEM 404   Heterocyclic Chemistry 

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

       CHEM 405   Natural Product Chemistry 

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

       CHEM 406  Organic Synthesis 

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

      CHEM 413     Inorganic Spectroscopy 

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

      CHEM 414    Physical Methods in Inorganic Chemistry 

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

            CHEM 425    Introductory Computational Chemistry 

   203431 ว.คม. 431   เทคนคิทางเคมวีเิคราะหขัน้สูง                  2(2-0-4) 
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       CHEM 431   Advanced Techniques in Analytical  

              Chemistry 

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

       สําหรับตัวอยางจรงิ   

      CHEM 434    Analytical Procedure and Advanced Techniques  

for real samples 

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

         CHEM 458    Special Topics in Chemistry 1 

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

       CHEM 459   Special Topics in Chemistry 2 

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

       CHEM 471    Polymer Chemistry 1 

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

             CHEM 474    Polymer Chemistry 2 

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

       CHEM 477    Polymer Chemistry Laboratory 1 

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

       CHEM 478    Polymer Chemistry Laboratory 2 

  209203  ว.คอ. 203    เคมอีุตสาหกรรมเบื้องตน   3(3-0-6) 

        IC 203     Introduction to Industrial Chemistry 

  210201  ว.วศ. 201     วัสดุศาสตรเบื้องตน    3(3-0-6) 

       MATS 201  Introduction to Materials Science 

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

       BCT 446  Biochemical Aspects of Metabolic 

              Disorders 

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

      BCT 448  Carbohydrate Technology 

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

     BCT 449  Protein Technology 

 

  และกระบวนวิชาอื่นระดับ 300-400 ที่เปดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาเคมี 

  and other 300–400 level courses in the field that will be offered in the future. 
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 2.3 วชิาโท (ถามี)    ไมนอยกวา           15   หนวยกติ 

     Minor (if any)   a minimum of  15   Credits 

 นักศกึษาทีป่ระสงคจะเรยีนวชิาโท อาจเลอืกเรยีนวชิาโทในสาขาใดก็ไดที่เปดสอนใน

มหาวทิยาลัยไมนอยกวา 15  หนวยกติ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรกึษาวชิาเอก 

 Students who wish to have minor may take courses corresponding to any minor listed in 

Chiang Mai University announcement about minors being offered for CMU students for at least 

15 credits with approval of an academic advisor. 

 

(3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี   ไมนอยกวา         6   หนวยกติ 

 Free Electives:     a minimum of                  6 Credits 

 เลอืกเรยีนกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนอืจากวชิาเอกและวิชาโท (ถามี) ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

 At least 6 credits of free elective courses, taken outside the major and minor (if any) field, are 

required. 

       จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา                 134  หนวยกติ 

       Total     a minimum of                134  Credits 
 
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวชิาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวชิา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลกัรอย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวชิา 
“1” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 1 
“2” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 2 
“3” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 3 
“4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 4 
“7” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับบัณฑิตศกึษา 
“8” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับบัณฑิตศกึษา 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถงึ หมวดหมูในสาขาวิชา 
3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

 ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

001101 ม.อ.  101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 

     Fundamental English 1  

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

     The World of Science 

 202101   ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1                     3(3-0-6) 

      Basic Biology 1 

 202103   ว.ชว. 103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1                     1(0-3-0) 

      Biology Laboratory 1 

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

     Chemistry 1 

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

     Chemistry Laboratory 1 

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

     Calculus 1 

                                                                            รวม              17 
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ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

001102    ม.อ.    102    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 

     Fundamental English 2 

201110    ว.วท.  110    คณติศาสตรบูรณาการ                                        3(3-0-6) 

     Integrated Mathematical Sciences 

 202102   ว.ชว. 102 ชีววทิยาพื้นฐาน 2                    3(3-0-6) 

      Basic Biology 2 

 202104  ว.ชว. 104 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 2                     1(0-3-0) 

      Biology Laboratory 2 

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

     Chemistry 2 

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

     Chemistry Laboratory 2 

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

     Calculus 2 

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

     Physics Laboratory 1 

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

     Physics 1 

                                                                             รวม          21 

  

 ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

001201   ม.อ.  201  การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล 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   ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรยี 1     1(0-3-0) 

     Organic Chemistry Laboratory 1 

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

     Physical Chemistry 1 

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



 293 

     Physical Chemistry Laboratory 1 

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

     Fundamental Analytical Chemistry 

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

     Analytical Chemistry Laboratory 1 

 203255  ว.คม. 255  คณติศาสตรในทางเคมี                          2(2-0-4) 

      Mathematics in Chemistry 

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

     Safety in the Laboratory 

                                                                            รวม          19 

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

001225    ม.อ.  225  ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

     English in Science Technology Context 

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

     Organic Chemistry 2 

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

     Inorganic Chemistry 1 

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

     Physical Chemistry 2 

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

     Electroanalytical Chemistry 

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

     Organic Chemistry Laboratory 2 

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

     Analytical Chemistry Laboratory 2 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          3 

(Humanities and Social Sciences) 

กลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม       1 

(Acitivities Base Course) 

                                                                              รวม           19 
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      ช้ันปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

แผนปกต ิ                

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

     Organic Spectroscopy 

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

     Organic Chemistry Laboratory 3 

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

     Inorganic Chemistry 2 

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

     Physical Chemistry 3 

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

     Physical Chemistry 4 

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

     Physical Chemistry Laboratory 2 

 

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

     Instrumental Analysis 1 

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

     Instrumental Analysis 2 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      3 

 (Humanities and Social Sciences)      

                                                                    รวม           18 

แผนกาวหนา                

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

     Organic Spectroscopy 

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

     Organic Chemistry Laboratory 3 

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

     Inorganic Chemistry 2 

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

     Physical Chemistry 3 

203324    ว.คม. 324   เคมเีชิงฟสกิส 4                                                   2(2-0-4) 
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     Physical Chemistry 4 

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

     Physical Chemistry Laboratory 2 

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

     Instrumental Analysis 1 

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

     Instrumental Analysis 2 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      3 

 (Humanities and Social Sciences)      

วชิาเลอืกเสรี          3 

(Free Electives) 

                                                                    รวม           21 

       

แผนสหกจิศึกษา            

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

     Organic Spectroscopy 

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

     Organic Chemistry Laboratory 3 

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

     Inorganic Chemistry 2 

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

     Physical Chemistry 3 

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

     Physical Chemistry 4 

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

     Physical Chemistry Laboratory 2 

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

     Instrumental Analysis 1 

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

     Instrumental Analysis 2 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      3 

 (Humanities and Social Sciences)      
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                                                                    รวม           18 

 

 

  ช้ันปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

แผนปกต ิ  

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

     Learning Through Activities      

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

     Organic Chemistry 3 

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

     Inorganic Chemistry 3 

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

     Inorganic Chemistry Laboratory 

 

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

     Instrumental Analysis Laboratory 

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

     Job Training 

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

     Introductory Biochemistry 

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

     Introductory Biochemistry Laboratory 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          3 

(Humanities and Social Sciences) 

                                                        รวม           17 

  

 แผนกาวหนา   

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

     Learning Through Activities       

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

     Organic Chemistry 3 

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



 297 

     Inorganic Chemistry 3 

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

     Inorganic Chemistry Laboratory 

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

     Instrumental Analysis Laboratory 

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

     Introductory Biochemistry 

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

     Introductory Biochemistry Laboratory 

วชิาเอกเลอืก (ระดับปรญิญาตรี)                          2           

(Major Electives (undergraduate level)) 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          3 

(Humanities and Social Sciences) 

วชิาเลอืกเสรี          3 

(Free Electives) 

           รวม           21 

     

      แผนสหกจิศึกษา 

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

     Learning Through Activities                      

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

     Organic Chemistry 3 

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

     Inorganic Chemistry 3 

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

     Inorganic Chemistry Laboratory 

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

     Instrumental Analysis Laboratory 

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

     Introductory Biochemistry 

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

     Introductory Biochemistry Laboratory 
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วชิาเอกเลอืก                                               3 

(Major Electives) 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          3 

(Humanities and Social Sciences) 

          รวม          19 

 

 ช้ันปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

แผนปกต ิ

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

     Seminar in Chemistry 

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

     Special Problems in Chemistry 

วชิาเอกเลอืก                      6 

(Major Electives) 

วชิาเลอืกเสรี          3 

(Free Elective) 

                                                                            รวม            13 

 

แผนกาวหนา       

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

     Seminar in Chemistry 

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

     Research Project 

วชิาเอกเลอืก (ระดับปรญิญาตรี)                          3           

(Major Electives (undergraduate level)) 

วชิาเอกเลอืก (ระดับบัณฑติศกึษา)                  6 

(Major Electives (graduate level)) 

                                                                            รวม           16 

 

แผนสหกจิศึกษา 

203497    ว.คม. 497  สหกจิศกึษา                                         6 

      Cooperative Education 
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                                                               รวม        6 

 

     ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

แผนปกต ิ        

วชิาเอกเลอืก          8 

(Major Electives) 

วชิาเลอืกเสรี          3 

(Free Elective) 

                                                             รวม  11 

 

 

 

แผนกาวหนา     

วชิาเอกเลอืก (ระดับปรญิญาตร)ี                          9          

(Major Electives (undergraduate level)) 

วชิาเอกเลอืก (ระดับบัณฑติศกึษา)                  6 

(Major Electives (graduate level)) 

 

                                                                   รวม          15 

 

แผนสหกจิศึกษา            

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

     Seminar in Chemistry 

วชิาเอกเลอืก                            8 

(Major Electives) 

วชิาเลอืกเสรี                6 

(Free Elective) 

                                                                               รวม          15 

 

 

3.1.5 คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ระบุไวในภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

 

1. คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา  

 

 1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

  1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 

 

ม.อ. 101 (001101) :   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

ENGL 101 :   Fundamental English 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :   ไมม ี

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียน

ในระดับเบื้องตน ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูตลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and 

writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 102 (001102)   :   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

ENGL 102      :   Fundamental English 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :   ม.อ. 101 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียน

ในระดับที่ซับซอนขึ้นในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูตลอดชีวิต 

Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, 

reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.  

 

ม.อ. 201 (001201)  :   การอานเชงิวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 

ENGL 201 :   Critical Reading and Effective Writing 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :   ม.อ.102  หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการ

เขยีนอยางมปีระสทิธผิล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรยีน   

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

writing on topics of students’ interests. 

 

ม.อ. 225 (001225) : ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
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ENGL 225 : English in Science and Technology Context 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ม.อ.102  หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยางมี

ประสทิธภิาพในบรบิททางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 Specific language functions, components and skills for effective 

communication in science and technology contexts. 

 

  1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ม.จว. 110 (013110)  : จิตวทิยากับชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

PSY 110  : Psychology and Daily Life 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมมี; สําหรับนักศึกษาที่ไมใชวชิาเอก 

 จติวทิยากับชีวิตประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

ปจจัยดานสังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 
 

ม.ศท. 100 (050100)   : การใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

HUGE 100  : Usage of the Thai Language 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 ศกึษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย 
  A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 

 

ม.ศท. 121 (050121)  : พลเมอืงไทยในประชาคมอาเซยีน 3(3-0-6) 

HUGE 121  : Thai People in the ASEAN Community 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 กําเนิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศไทยกับ

พลเมอืงไทยในประชาคมอาเซยีน แนวทางที่สรางสรรคในการปรับตัวใหอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน

อยางสันตสิุข มุมมองตออนาคตของประชาคมอาเซยีน 

 The origin and development of the ASEAN community, the status and position of Thailand 

and Thai people in the ASEAN community, creative approaches to adjust to peaceful living in the 

ASEAN community and the future prospect of the ASEAN community. 

 



 303 

ศ.สข. 100 (074100) : โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 

EDHL 100  :  Nutrition for Promotion of Health 
เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

ความหมาย และความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ และโภชนาการ ความตองการอาหารของ

บุคคลวัยตางๆ การวางแผนดานโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ การศึกษาบริโภคนิสัย

ของบุคคล และการวเิคราะห วจิารณ ภาวะที่เกดิจากการบรโิภค 

Meaning and importance of health promotion and nutrition. Food requirements at all stages 

of life. Planning of nutrition and evaluation of nutrition status. Study of consumer behavior. Analysis 

and synthesis of consumer status. 
 

ส.ภม. 106 (154106)  : ภัยพิบัตใินโลกสมัยใหม 3(3-0-6)        

GEO 106  : Disaster in Modern World 
เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และจากมนุษย การเตรียมความพรอมเพื่อ

รับมือกับภัยพิบัติ การปองกันภัยพิบัติ การบรรเทาภัยพิบัติ ทรัพยากรเพื่อการจัดการภัยพิบัติ การใช

เทคโนโลยเีพื่อการจัดการภัยพบิัติ 

Basic knowledge of disaster; natural and man-made disaster, disaster preparedness, 

disaster prevention, disaster mitigation, resources for disaster management, using technologies for 

disaster management. 
 

พย.ศท. 151 (571151)  : ศาสตรและศิลปในการสรางความสุข 3(2-3-4) 

NGGE 151  :   Science and Art for Happiness Creation 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 การรูจักตัวเอง การเขาใจตนเองและผูอื่น ความหมาย ความสําคัญและสาระที่แทของชีวิตและ

การศึกษา ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและแนวทางของจิตตปญญาศึกษา สาระและความสําคัญ

แหงความสุข นยิามของความสุข ประเภทของความสุขและการสรางความสุขดวยตัวเอง ความเช่ือมโยง

ของสาระแหงชีวิต การศึกษาจิตตปญญาศึกษาและการสรางความสุข เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือ

การมชีีวติที่สมบูรณ ดวยการเขาถงึความรู ความจรงิ และความดงีามของธรรมชาติและสรรพสิ่ง 

 Knowing of oneself; understanding of self and others; meaning, significance, and contexts of 

life and education; definition and concepts of contemplative education; contexts and significances of 

happiness; definition, type, and self-creation of happiness; linkage among life contexts-education-

contemplative education and happiness creation for perfect or quality of life through true knowledge 

and the beauty and goodness of natures and all things. 



 304 

 

ศศ. 100 (751100)  : เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

ECON 100  : Economics for Everyday Life 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวของกับการผลิต การบริโภค ตลาด 

รายไดประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน 

เศรษฐกจิการคาและการเงนิระหวางประเทศ การพฒันาเศรษฐกจิและสิ่งแวดลอม 

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. 

 

สม. 100 (851100)  : การสื่อสารเบื้องตน 3(3-0-6) 

MC 100  : Introduction to Communication 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 แนวคิดดานการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร หนาที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน สื่อ

ทางเลอืกและเทคโนโลยสีารสนเทศ ตอสังคม 

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

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

 

บธ.บช. 103 (701103) : การบัญชีท่ัวไป 3(3-0-6) 

ACC 103 : General Accounting 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : สําหรับนักศึกษาท่ัวไป 

 ศึกษาถึงวิธี และการบันทึกรายการบัญชี คํานิยาม ประวัติความเปนมา วัตถุประสงค การ

จําแนกรายการสินทรัพย หนี้สินและทุน รายรับและรายจาย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงิน 

กําไรขาดทุน กําไรสะสม และงบดลุ บัญชีเงนิสดรายวันทั่วไป และบัญชียอย 
 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. 

 

บธ.กง.101 (702101) : การเงินในชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 



 305 

FINA 101   :  Finance for Daily Life 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 ความรูเบื้องตนของการบริหารการเงินในชีวิตประจําวัน การสรางฐานะม่ันคงทางการเงิน การ

สํารวจสุขภาพทางการเงนิ การวางแผนทางการเงนิ การบรหิารรายได รายจาย และภาระหนี้สนิ บรกิาร

ของสถาบันการเงิน การออมเงิน การใหเงินทํางาน การวางแผนการเงินสําหรับเหตุการณของชีวติ การ

ประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษ ีและการเตรยีมความพรอมเพื่อความสุข 

 Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health 

evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial institution 

services. Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. Risk insurance. 

Tax planning. Preparing for happiness. 
 

บธ.กจ. 103 (703103)  :   การเปนผูประกอบการและธุรกจิเบื้องตน 3(3-0-6) 

MGMT 103  :   Introduction to Entrepreneurship and Business 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบ

ธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ 

หลักการจัดการ การจัดการดานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวาง

ประเทศ และจรยิธรรมสําหรับผูประกอบการ 

 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. 

 

บธ.กจ. 131 (703131) :   การพัฒนาภาวะผูนําสวนบุคคล                1(1-0-2) 

MGMT 131           :  Personal Leadership  Development 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 หลักการพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง การเลือกตอบสนองตอสิ่งเรา การสรางวิสัยทัศนสวน

บุคคล การบริหารตนเอง การสรางผลประโยชนรวมกับผูอื่น การเขาใจผูอื่น การรวมมืออยาง

สรางสรรค การเตมิพลังชีวติ  

 Foundations of personal development. Responding to stimulus. Personal vision. Personal 

management. Mutual benefit. Mutual understanding. Constructive cooperation.  Self renewal. 
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บธ.กจ. 191 (703191)  :  การเยี่ยมชมธุรกจิ    1(1-0-2) 

MGMT 191       :  Business Site Visit 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 ความเช่ือมโยงของทฤษฎีดานบริหารธุรกิจและการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากองคกรธุรกิจ

โดยตรง และการรายงานผลการเรยีนรูของนักศกึษา 

 Linkage of business administration theories and practices. Direct learning from business 

organization and students’ outcome presentation. 

 

วจ.ศป. 114 (109114)   :  ศิลปะในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6) 

FAGE 114  :  Art in Everyday Life 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การรับรูเกี่ยวกับนิยามความหมาย รูปแบบ แนวคิด กระบวนการ และลักษณะเฉพาะของงาน

ศิลปะตางๆ วิธีการวิเคราะหวิจารณผลงาน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการดําเนนิ

ชีวติประจําวัน 

  Perception of definitions, meanings, styles, concepts, processes and special characteristics of 

different kinds of art; methods of art-analysis and art-criticism which can be applied for the benefits 

of everyday life. 

 

น.ศท.100 (176100)   :  กฎหมายและโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

LAGE 100   :  Law and Modern World 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหวางประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ

ทองถิ่น ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจาก

กรณศีกึษาตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม 

 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. Analyses of issues derived from case studies relating to 

law and modern world. 
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ร.ปค.100 (127100)  :  การเมอืงในชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

GOV 100   :  Politics in Everyday Life 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 หนาที่ของพลเมอืงในระดับทองถิ่น ระดับรัฐและระดับโลก ความเปนประชาธปิไตย หนาที่ของ

พลเมอืงในการมีสวนรวมทางการเมอืง การปกครองตนเอง การกระจายอํานาจ ผลกระทบของการเมือง

โลกที่มตีอชีวติประจําวัน บทบาทหนาที่ขององคการระหวางประเทศ การคาเสร ี การดํารงชีวติในภาวะ

โลกาภิวัตน 

 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. กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

ว.วท. 110 (201110) : คณิตศาสตรบูรณาการ                              3(3-0-6) 

SC 110 : Intergrated Mathematical Sciences  
เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 วทิยาการคอมพวิเตอรในชีวิตประจําวัน ประวัตขิองการคํานวณ อนิเทอรเน็ต สถติใิน

ชีวติประจําวัน สถติกิับการแกปญหาในชีวติประจําวัน ความนาจะเปนเพื่ออธบิายปรากฏการณตาง ๆ 

การจําลอง ตัวอยางของแบบจําลองทางคณติศาสตร การดําเนนิการเมทรกิซและการประยุกต การหา

คาเหมาะสมที่สุด การแทนขอมูล ปญญาประดษิฐและการเรยีนรูของเครื่อง การเรยีงลําดับและการ

คนหา สถติเิพื่อการตัดสินใจ 
Computer science in everyday life, history of computing, internet, statistics in everyday life, 

statistics for solving the problems in everyday life, probability for describing the phenomena, 

simulation, examples of mathematical models, matrix operations and its applications, optimization, 

data representation, artificial intelligence and machine learning, sorting and searching, statistics for 

decision making. 

 

ว.วท. 111 (201111) : โลกแหงวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 

SC 111 : The World of Science  
เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 บทนํา ความหมายของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประวัติของวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมกลุมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับชุมชนทองถิ่น วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หรอืหัวขออื่นๆ ตามความสนใจของนักศกึษา และการนําเสนอในหองเรยีน 

 Introduction, Meaning and history of science, technology and innovation, Scientific method, 

Group activities about science and technology in daily life, science and technology and country 

development, economy, society, environment, culture, local communities, climate change, 

sustainable development, or other topics depending on students’ interests, and class presentations. 
 

  1.4. กลุมวชิาวชิาเรยีนรูผานกิจกรรม 

 

ว.วท.191 (201191)  : การเรยีนรูผานกิจกรรม 2(0-6-0) 

SC 191  : Learning Through Activities 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การเขารวมกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและ

ประสบการณชีวิตตางๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนสวนประกอบที่ดีที่ทําให

นักศึกษามีสวนรวมในชวงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถทําให

นักศึกษาประยุกตใชการเรียนรูจากกิจกรมตางๆ ไปพัฒนาในดานเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกที่ดี 

ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจการทํางานเปนทีม มีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการดํารงชีพในอนาคตไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและ

จติใจ พรอมทัง้มจีติสาธารณะ สํานกึและรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

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. 

 

ว.วท.192 (201192) : ดอยสุเทพศึกษา   1(0-3-0) 

SC 192  : Doi Suthep Study 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา  มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และมิติทางการ
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อนุรักษ : พื้นที่อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

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. 

 

ศ.ล.121 (057121)  :  ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 121 :  Football for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีา

ฟุตบอล การเลนฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกฬีาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กตกิาทั่วไปใน

การเลนกฬีาฟุตบอล การวเิคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทมีฟุตบอลในระดับตางๆ 

ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลน และผูดูที่ดใีนกีฬาฟุตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. Playing in 

each position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and 

participation in competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 122 (057122)  : วายนํ้าเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 122  : Swimming for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้ํา การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาวายน้ํา 

หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตางๆ การ

ชวยเหลอืผูไดรับอันตรายตางๆ จากการวายน้ํา การวเิคราะหทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพื่อสุขภาพ

และการเขารวมการแขงขันวายน้ําในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีใน

กฬีาวายน้ํา 

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

breathing and movement under water. Using body physically to swim in each style. Helping others 

from dangers in swimming. Swimming for health and participation in competition at different levels. 

Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 123 (057123) :  วอลเลยบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 
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EDPE 123 :  Volleyball for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน

กีฬาวอลเลยบอล การเลนวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการ

เลนวอลเลยบอล กตกิาทั่วไปและการนับคะแนนในกฬีาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกฬีาวอลเลยบอล

ในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับ

ตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาวอลเลยบอล 

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

play in each position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring 

in Volleyball. Playing Volleyball in different styles. Analysis of Valleyball matches and participation in 

Valleyball competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 125 (057125) : กจิกรรมเขาจังหวะเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 125 :  Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายใน

ลักษณะตางๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสียงดนตรี การเตนรําพื้นเมืองของ

ประเทศตางๆ การเตนลีลาศในจังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลีลาศ การ

วเิคราะหทาทางการเตนลลีาศจังหวะตางๆ การรวมงานลลีาศและการจัดงานลลีาศในรูปแบบตางๆ 

The principles of exercise for health by through Rhythmic Activity. Body movements in 

different styles. Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social 

manners and social dances etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and organizing 

social dance parties. 

 

ศ.ล. 126 (057126) :  บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 126 : Basketball for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน

กฬีาบาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกฬีาบาสเกตบอล 

กตกิาการเลนบาสเกตบอลทั่วไป การประยุกตเลนกฬีาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกม
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การแขงขันบาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของ

การเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาบาสเกตบอล 

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

play in different positions, safety, and regulations. Playing Basketball in different styles. Analysis of 

Basketball matches and participation in Basketball competition at different levels. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 127 (057127) :  แบดมนิตันเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 127 : Badminton for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมินตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

แบดมินตัน การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กติกา

แบดมินตันทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกตเลนกฬีาแบดมนิตันในรูปแบบตางๆ 

การวิเคราะหเกมการแขงขันแบดมินตันและการเขารวมแขงขันแบดมินตันในระดับตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาแบดมนิตัน 

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

hold the racquet and body movements to hit the shuttlecock. Rules and scoring in Badminton. Playing 

Badminton in different styles. Analysis of Badminton matches and participation in Badminton 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 128 (057128) :  เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 128 :  Tennis for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนสิ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีา

เทนนสิ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตเีทนนสิในลักษณะตางๆ กตกิาเทนนสิทั่วไป

และการนับคะแนนในกฬีาเทนนสิ การประยุกตเลนกีฬาเทนนสิในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการ

แขงขันเทนนสิและการเขารวมการแขงขันเทนนสิในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลน

และผูดูที่ดใีนกฬีาเทนนสิ 

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

the racquet and body movements to hit the tennis ball. Rules and scoring in Tennis. Playing Tennis 
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in different styles. Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at different 

levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 129 (057129) :  เทเบลิเทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 129 :  Table Tennis for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็น

ในกีฬาเทเบลิเทนนสิ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีเทเบลิเทนนิส ในลักษณะตางๆ 

กตกิาทั่วไปและการนับคะแนนในกฬีาเทเบลิเทนนิส การประยุกตเลนกฬีาเทเบิลเทนนสิ ในรูปแบบตางๆ 

การวิเคราะหเกมการแขงขันเทเบลิเทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบลิเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชน

และมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาเทเบลิเทนนสิ 

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

to hold the racquet and body movements to play Table Tennis. Rules and scoring in Table Tennis. 

Playing Table Tennis in different styles. Analysis of Table Tennis matches and participation in Table 

Tennis competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 130 (057130) : กอลฟเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 130 :  Golf for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

กอลฟ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายในการตีกอลฟในลักษณะตางๆ กติกาการเลนกอลฟ

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟ ในรูปแบบตางๆ การวิเคราะห

ทาทางในการตีกอลฟและการเขารวมแขงขันกอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผู

เลนและผูดูที่ดใีนกฬีากอลฟ 

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

Golf club, stance and position in Golf. Rules and scoring in Golf. Playing Golf in different styles. 

Analysis of stance and position and participate in Golf competition at different levels. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 

 

พย.ศท. 103 (571103) : มติรภาพและการอยูรวมกับผูอื่น       2(0-6-2)  

NGGE 103 : Friendship and Being Together 
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เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

         แนวคิดและทฤษฎีความสุข และการเขาใจมนุษย โดยเนนการฝกพัฒนาจิตใจ และความสัมพันธ

เพื่อรักษามติรภาพ รวมถงึหัวใจสําคัญของการปฏบิัตติัวในการอยูรวมกับผูอื่นอยางมคีวามสุข 

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.    หมวดวชิาเฉพาะ 

  2.1 กระบวนวชิาพื้นฐาน 

 

ว.ชว. 101 (202101)  : ชวีวทิยาพื้นฐาน 1      3(3-0-6) 

BIOL 101     : Basic Biology 1       

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

  บทนํา ระเบยีบวธิกีารทางวทิยาศาสตร ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวติ การจัดระบบสิ่งมชีีวติ 

สารเคมขีองสิ่งมีชีวติ เซลลและเมแทบอลซิมึ พันธุศาสตรและอณูพันธุศาสตร กลไกของววิัฒนาการ 

ความหลากหลายของสิ่งมชีีวติ โครงสรางและหนาที่ของพชื โครงสรางและหนาที่ของสัตว และ 

นเิวศวทิยาและพฤตกิรรม  

  Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of organization, 

chemical of life, cell and metabolism, genetics and molecular genetics, mechanism of evolution, 

diversity of life, structure and function of plant, structure and function of animal and ecology and 

behavior.    

   

ว.ชว. 102 (202102)   : ชวีวทิยาพื้นฐาน 2      3(3-0-6) 

BIOL 102    : Basic Biology 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ว.ชว. 101 และ ว.ชว. 103 

 ระบบนเิวศและการอนุรักษ การจัดจําแนกสิ่งมชีีวติ สรรีวทิยาของสัตว และสรรีวิทยาของพชื 

Ecosystem and conservation, classification of living organisms, animal physiology and plant 

physiology. 
   

ว.ชว. 103 (202103)  : ปฏบิัตกิารชวีวทิยา 1     1(0-3-0) 
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BIOL 103    : Biology Laboratory 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :   ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ ว.ชว. 101 

 กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล การหายใจระดับเซลล การแบงเซลล 
พันธุศาสตร วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว พฤติกรรม และ
นเิวศวทิยาประชากร   
  Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics, 

evolution and biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and population ecology. 

   

ว.ชว. 104 (202104)    : ปฏบิัตกิารชวีวทิยา 2 1(0-3-0) 

BIOL 104    : Biology Laboratory 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ ว.ชว. 102 

       บทนํา ระบบนิเวศและการอนุรักษ การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต  :จุลินทรีย พืชและสัตว กายวิภาค

เปรียบเทียบในสัตว การแลกเปลี่ยนกาซ ระบบหมุนเวียนโลหิตและการขับถาย ระบบประสาทและ

อวัยวะรับความรูสกึ ฮอรโมนสัตว การสบืพันธุและการเจริญขั้นตนของตัวออนสัตว การสังเคราะหแสง

  การลําเลยีงในพชื การควบคุมการเตบิโตในพชื และการสบืพันธุและการขยายพันธุพชื 

  Introduction, ecosystem and conservation, classification of microorganisms, plants and 

animals, animal comparative anatomy, gas exchange, circulatory system and excretion, nervous 

system and sense organs, animal hormones, animal reproduction and early embryonic development, 

photosynthesis, transport in plants, plant growth regulation and plant reproduction and propagation  

 

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

CHEM 111   : Chemistry 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ไมม ี

  บทนําและปรมิาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมใีนสารประกอบประเภทตางๆ 

สมดุลเคม ีอุณหพลศาสตรเชิงเคม ีเคมไีฟฟา สารละลายและคอลลอยด กรด-เบส และจลนพลศาสตร

เชิงเคมี 

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

compounds, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions and colloids, 

acid-bases and chemical kinetics. 

 

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

CHEM 113       : Chemistry 2 
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เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ว.คม. 111 

 แกส ของเหลวและของแข็ง ธาตุเรพรเีซนเททฟีและโลหะแทรนซชัิน   สารประกอบโคออรดิ

เนชัน  สมดุลการละลายของเกลอืและสมดุลการเกดิสารเชิงซอน เคมีนวิเคลยีร  เคมอีนิทรยี  สารชีว

โมเลกุล  โลกของเคมี 

   Gases, liquids and solids, representative elements and transition metals, coordination 

compounds, equilibria of salt solubility and complex formation, nuclear chemistry, organic 

chemistry, biomolecules and world of chemistry. 

 

ว.คม. 115 (203115)     : ปฏบิัตกิารเคม ี1    1(0-3-0) 

CHEM 115       : Chemistry Laboratory 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ ว.คม. 111 

 เทคนคิตางๆในหองปฏบิตักิารเคม ีปฏกิริยิาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สาร

กําหนดปรมิาณ: การสังเคราะหแคลเซยีมออกซาเลต การสังเคราะหโพแทสเซยีมอะลัมจากอะลูมเินยีม

ฟอยล พันธะเคมแีละโครงสรางโมเลกุล สมดุลเคมแีละปฏกิริยิาผันกลับ ความรอนของปฏกิริยิา เซลล

กัลวานกิและเซลลความเขมขน อเิล็กโทรลซิสี การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงของจุดเยอืกแข็ง 

สมดุลกรดเบสและบัพเฟอร การไทเทรตกรดเบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตรเคม:ี ปฏกิริยิาไอโอดิ

เนชันของแอซโีตน และการทดลองพเิศษ 

 Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent: 

synthesis of calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and 

molecular structure, chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and 

concentration cells, electrolysis, determination of molar mass by freezing point depressing, acid-

base equilibria and buffers, acid-base titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of 

acetone, and special experiments. 

 

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

CHEM 117        : Chemistry Laboratory 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ว.คม.115 และลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ ว.คม.113 

  การวเิคราะหเชิงคุณภาพของแคทไอออนกลุม I II  III  และ  IV  บางตัว การวเิคราะหเชิง

คุณภาพของแคทไอออนและแอนไอออนของเกลอืตัวอยาง สถานะออกซเิดชันของแวเนเดยีม 

สารประกอบโคออรดเินชัน ผลของอุณหภูมทิี่มตีอการละลายของเกลอื ผลคูณการละลายของแคลเซยีม

ซัลเฟต การหาคาคงที่ของแกส  โครงสรางผลกึ การวเิคราะหทางเคมีอนิทรยี การทดสอบคารโบไฮเดรต 

และโปรตนี การศกึษาปฏกิิรยิาซาปอนฟิเคชันของไขมัน และการวเิคราะหนํา้เสยี 
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  Qualitative analysis of some cations of group I, II, III and IV, qualitative analysis of cations 

and anions in unknown salts, oxidation states of vanadium, coordination compounds, effects of 

temperature on the solubility of salts, the solubility product of calcium sulfate, determination of the 

gas constant, crystal structure, organic chemistry analysis, carbohydrates and  proteins  tests, the 

study of saponification of fat and wastewater analysis. 

 

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

MATH 111        : Calculus 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ไมม ี

 อนุพันธและการประยุกต การหาปรพิันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและ

การประยุกต  

  Derivatives and applications, integration and applications, and first-order differential 

equations and some applications.  

 

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

MATH 112        : Calculus 2        

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ว.คณ. 111 

 สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง ฟงกชันหลายตัวแปร ปรพิันธหลายช้ัน อนุกรมอนันต  

 Linear second-order differential equations, functions of several variables, multiple integrals, 

and infinite series.   

 

ว.ฟส. 117 (207117)     : ปฏบิัตกิารฟสกิส 1     1(0-3-0) 

PHYS 117        : Physics Laboratory 1   

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ลงทะเบยีนพรอมกับ ว.ฟส. 187 

  กระบวนวชิาปฏบิัตกิารเกี่ยวกับการใชวธิกีารทางวทิยาศาสตรในฟสกิสพื้นฐาน ซึ่งประกอบ 

ดวย การทดลองตางๆทางดาน กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตร 

และฟสกิสยุคใหม 

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

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

physics. 

 

ว.ฟส. 187 (207187)     : ฟสกิส 1       3(3-0-6) 
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PHYS 187    : Physics 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

  หนวยและการวดั กลศาสตร การสั่น คลื่น และเสียง ของไหล อุณหพลศาสตร ไฟฟา 

สนามไฟฟา สภาวะแมเหล็กและสนามแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสกิสยุคใหม 

  Dimension and measurement, mechanics, vibrations, wave and sound, fluid, 

thermodynamics, electricity, electricity field, magnetism and magnetic field, optics and modern 

physics. 

 

  2.2 กระบวนวชิาเอก 
 

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

CHEM 201    : Organic Chemistry 1  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ว.คม. 113 

  พันธะและโครงสรางของสารประกอบอนิทรยี การจําแนก การเรยีกช่ือ และสมบัติของ

สารประกอบอนิทรยี สเตอริโอเคม ีกลไกของปฏกิริยิาเคมอีนิทรยี ปฏกิริยิาการแทนที่ของนวิคลโีอไฟลที่

คารบอนที่อิ่มตัว ปฏกิริยิาการขจัด ปฏกิริยิาการเติม และการเปลี่ยนแปลงระหวางหมูฟงกชันของ

สารประกอบอนิทรยี 

  Bonding and structure of organic compounds, classification, nomenclature and properties of 

organic compounds,  stereochemistry, organic reaction mechanisms, nucleophilic substitution at 

saturated carbon; elimination reaction, addition reaction, and functional group interconversion of 

organic compounds. 

 

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

CHEM 202     : Organic Chemistry 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ว.คม. 201 

 ปฏกิริยิาของสารประกอบคารบอนลิ ปฏกิริยิาของสารประกอบคอนจูเกท สารประกอบแอโร

มาตกิ คารโบไฮเดรต กรดอะมโิน โปรตนี กรดนวิคลอิกิ และลพิดิ   

 Reactions of carbonyl compounds, reactions of conjugated compounds, aromatic 

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

 

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

CHEM 211        : Inorganic Chemistry 1    
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เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ว.คม. 113  

โครงสรางอะตอม สมบัติทั่วไปของธาตุ สมมาตรของโมเลกุลและพอยทกรุป โครงสราง

โมเลกุลและแบบจําลองพันธะในโมเลกุลโคเวเลนต 

Atomic structure, general properties of elements, molecular symmetry and point group, 

molecular structure and bonding models in covalent molecules. 

 

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

CHEM 222      : Physical Chemistry 1 

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

 อุณหพลศาสตร สมบัตขิองแกส ของผสมอยางงาย สมดุลวัฏภาค สมดุลเคมี และเคมไีฟฟา

 Thermodynamics, properties of gases, simple mixtures, phase equilibria, chemical 

equilibria, and electrochemistry. 

 

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

CHEM 223    : Physical Chemistry 2 

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

 กําเนดิกลศาสตรควอนตัม  สมการคลื่น  การประยุกตทฤษฎคีวอนตัม โครงสรางอะตอม 

โครงสรางโมเลกุล สมมาตรของโมเลกุล อุณหพลศาสตรเชิงสถติ ิและสเปกโทรสโกปเชิงโมเลกุล 

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

structure, molecular structure, molecular symmetry, statistical thermodynamics, and molecular 

spectroscopy. 

 

ว.คม. 228  (203228)   : ปฏบิัตกิารเคมีเชงิฟสกิส 1 1(0-3-0) 

CHEM 228      : Physical Chemistry Laboratory 1    

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ ว.คม. 222 

          

  ความรอนโมลารของการละลาย ปรมิาตรพารเชียลโมลาร สมดุลในสารละลาย การนําไฟฟา

ของสารละลายอเิล็กโทรไลต  สัมประสทิธิ์แอคตวิติีของอเิล็กโทรไลต  ทรานเฟอเรนซนัมเบอรของ

ไอออน  อุณหพลศาสตรของเซลลไฟฟาเคม ี อุณหภูมวิิกฤตขิองสารละลาย แผนผังวัฏภาคของของแข็ง

ผสมสองชนดิ สารผสมคงจุดเดอืด และอัตราสวนของความจุความรอนสําหรับแกส 

 Molar heat of dissolution, partial molar volumes, equilibrium in solution, conductivity of 

electrolytic solution, activity coefficient of electrolyte, transference number of ions, thermodynamics 
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of electrochemical cell, critical solution temperature, binary-solid phase diagram, azeotropic mixture 

and heat capacity ratios for gases. 

 

ว.คม. 231  (203231)   : เคมวีเิคราะหเบื้องตน 3(3-0-6) 

CHEM 231      : Fundamental Analytical Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 113  

แนวคิดทั่วไปทางเคมีวิเคราะห การชักตัวอยางและการเตรียมตัวอยาง สถิติในเคมีวิเคราะห 

พื้นฐานปริมาตรวิเคราะห การวิเคราะหดวยการไทเทรต การวิเคราะหโดยน้ําหนัก และการแยกแบบ

คลาสสกิ 

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

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

separations. 

 

ว.คม. 232  (203232)   : ไฟฟาเคมวีเิคราะห  2(2-0-4) 

CHEM 232      : Electroanalytical Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 113 

 บทนําไฟฟาเคมวีเิคราะห คอนดักโทเมตร ีโพเทนชิโอเมตรี คูลอมเมตรี อเิล็กโทรกราวเิมตรี และ

โวลแทมเมตรี 

  Introduction to electroanalytical chemistry, conductometry, potentiometry, coulometry, 

electrogravimetry, and voltammetry. 

 

ว.คม. 241  (203241)   : ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรยี 1 1(0-3-0) 

CHEM 241      : Organic Chemistry Laboratory 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ลงทะเบยีนพรอม ว.คม. 201 

   การหาจุดเดอืดและจุดหลอมเหลว การตกผลกึใหม การสกัด การกลั่น โครมาโทกราฟผิวบาง 

โครมาโทกราฟคอลัมน สเตอริโอเคมี การระบุเอกลักษณของสารประกอบอินทรีย 1 (ไฮโดรคารบอน 

แอลกอฮอล และเอมีน) การระบุเอกลักษณของสารประกอบอินทรีย 2 (สารประกอบคารบอนิล) และ

ปฏกิริยิาการแทนที่ของแอลกอฮอล 

   Boiling point and melting point determination, recrystallization, extraction, distillation, thin 

layer chromatography, column chromatography, stereochemistry, identification of organic compounds 

1 (Hydrocarbon, alcohol and amine), identification of organic compounds 2 (Carbonyl compounds) 

and substitution reaction of alcohol. 
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ว.คม. 242  (203242)   : ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรยี 2 1(0-3-0) 

CHEM 242      : Organic Chemistry Laboratory 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 241 และลงทะเบยีนพรอม ว.คม.202 

  การแยกผลิตภัณฑธรรมชาติ ปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล ปฏิกิริยารีดักชันของ

สารประกอบคารบอนิล ปฏิกิริยาการเติมของสารประกอบคารบอนิล การควบแนนแบบอัลดอล การ

สังเคราะหสารอนุพันธของกรดคารบอกซิลกิ ปฏกิริยิาการแทนที่ของสารประกอบแอโรแมตกิ ปฏกิริยิา

ของสารประกอบฟนอล ไดเอโซคัพปลงิ ปฏกิริยิาดลีส-อัลเดอร และสารชีวโมเลกุล  

 Isolation of natural products, oxidation reaction of alcohols, reduction reaction of carbonyl 

compounds, addition reaction to carbonyl compounds, aldol condensation, synthesis of carboxylic acid 

derivatives, substitution reaction of aromatic compounds, reaction of phenolic compounds, diazo 

coupling, Diels-Alder reaction and biomolecules. 

 

ว.คม. 250  (203250)   : เคมสีิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

CHEM 250    : Environmental Chemistry  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

เคมแีละสิง่แวดลอม พษิวทิยาและการประเมนิความเสี่ยงจากสารเคม ี มลพษิทางน้าํ มลพษิทาง

อากาศและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และมลพษิทางดนิจากการปนเปอนของสารเคมี 

Chemistry and environment, toxicology and risk assessment from chemicals, water pollution, 

air pollution and climate change and soil pollution from chemical contaminants. 

 

ว.คม. 255 (203255)   : คณิตศาสตรในทางเคมี       2(2-0-4) 

CHEM 255      : Mathematics in Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 113 และ ว.คณ. 112  

  การประมาณสมบัติจรงิของสสาร การกระจายตัวของสมบัตริะดับโมเลกุล การจําลอง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคม ี ฟงกชันหลายตัวแปรในทางเทอรโมไดนามกิส เวกเตอรและเมทรกิซ

ในทางเคม ีสมมาตรของโมเลกุลและไอโซเมอรซิมึ และบทนําวาดวยเคโมเมตรกิส  

 

  Approximation of real properties of matter, distribution of molecular properties, modelling 

of chemical changes, multivariate functions in thermodynamics, vectors and matrices in chemistry, 

molecular symmetry and isomerism, introduction to chemometrics. 
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ว.คม. 286  (203286)   : ปฏบิัตกิารเคมวีเิคราะห 1 1(0-3-0) 

CHEM 286      : Analytical Chemistry Laboratory 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ว.คม. 117 และลงทะเบยีนพรอมกับ ว.คม. 231 

 ความเที่ยงในการวัดหามวลสารและปรมิาตร การเตรยีมและการทํามาตรฐานสารละลาย

กรด-เบส การหาปริมาณคารบอเนตและไบคารเนตในโซดาแอช การหาปรมิาณเหล็กโดยการไทเทรต

ดวยโพแทสเซยีมเปอรแมงกาเนต การเตรยีมและการทํามาตรฐานสารละลายไอโอดนี การหาปริมาณ

กรดแอสคอรบกิในเม็ดวติามนิซ ี การหาความกระดางของน้ําตัวอยางดวยโดยการไทเทรตดวยอดีทีเีอ 

การหาปริมาณคลอไรดโดยวธิโีวลฮารดและวธิฟีาจาน หาปริมาณเบสอนิทรยีโดยการไทเทรตใน

ตัวกลางไมใชน้ํา  การหาปรมิาณสังกะสใีนรูปแอมโมเนยีมฟอสเฟต การหาปรมิาณสังกะสีโดยการเผา

ตะกอน การหาปริมาณไอออนของโลหะบางชนดิโดยวิธกีารสกัด การแยกกรดอะมโินโดยโครมาโทก

ราฟกระดาษ การแยกเภสัชภัณฑโดยโครมาโทกราฟแผนบาง การแยกไอออนโลหะบนเรซนิแลกเปลี่ยน

ไอออนลบโดยโครมาโทกราฟแบบคอลัมน 

 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. 

 

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

CHEM 287      : Analytical Chemistry Laboratory 2      

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ลงทะเบยีนพรอมกับ ว.คม. 232 

 การวัดศักยไฟฟาโดยตรง การไทเทรตแบบโพเทนชิโอเมตรกิ การไทเทรตแบบคอนดักโท

เมตรกิ การไทเทรตแบบคูลอมเมตริก การไทเทรตแบบแอมเพอโรเมตริก การหาโลหะในตัวอยางอัล

ลอยโดยอเิล็กโทรแกรวเิมตรกิ การหาปริมาณไอออนโลหะโดยโพลาโรกราฟ การเปรยีบเทยีบเทคนคิ

การไทเทรต: การวัดพเีอช คอนดักโทเมตร ีและคูลอมเมตรี และการใชคอมพวิเตอรวเิคราะหผลที่ไดจาก

เทคนคิวเิคราะหเชิงไฟฟาแบบงาย 

 Direct potentiometric measurement, potentiometric titration, conductometric titration, 

coulometric titration, amperometric titration, electrogravimetric determination of metal in alloy 
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sample, determination of metal ions by polarography, comparison of titrimetric techniques: pH-

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

technique. 

 

ว.คม. 300  (203300)   : ทักษะพื้นฐานและจรยิธรรมทางวทิยาศาสตร 2(2-0-4) 

CHEM 300      : Basic Skills and Ethics in Science  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ว.คม.113   

  กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตรในภาพรวม แหลงและการคนควาบทความทาง

วทิยาศาสตร องคประกอบของบทความทางวทิยาศาสตรชนิดตางๆ การอานบทความทางวทิยาศาสตร

เชิงวพิากษ เครื่องมอืและวธิกีารเขยีนและนําเสนอผลงานทางวทิยาศาสตร  จรยิศาสตรพื้นฐานและการ

ลอกเลยีนผลงานทางวทิยาศาสตร 

  Overview of scientific process and method, sources and survey of scientific literature, 

components of different types of scientific articles, critical reading of scientific literature,  tools and 

methods used in scientific writing and in scientific presentation,  basic scientific ethics and plagiarism. 

 

ว.คม 303  (203303)   : สเปกโทรสโกปทางเคมอีินทรยี       3(3-0-6) 

CHEM 303      : Organic Spectroscopy 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 202  

      แมสสเปกโทรเมตร ี บทนําเกี่ยวกับสเปกโทรสโกป อัลตราไวโอเลต-วสิเิบลิสเปกโทรสโกป 

อนิฟราเรดสเปกโทรสโกป นวิเคลยีรแมกเนตกิเรโซแนนซสเปกโทรสโกป (เอน็เอ็มอาร) และการ

วเิคราะหโครงสรางทางเคมีของสารอนิทรยีโดยอาศัยเทคนคิทางสเปกโทรสโกป :  กรณศีกึษา 

 Mass spectrometry, introduction to spectroscopy, ultraviolet-visible spectroscopy, infrared 

spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) and analysis of chemical structure of 

organic compound using spectroscopy techniques : case study. 
 

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

CHEM 304      : Organic Chemistry 3 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 202  

 ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก ปฏิกิริยาไซโคลแอดดิชัน ปฏิกิริยาอิเล็กโทรไซคลิก ปฏิกิริยาการ

จัดเรียงตัวใหมแบบซิกมาโทรปก ปฏิกิริยาอีน ปฏิกิริยาเพอริไซคลิกกับการสังเคราะหเคมีอินทรีย 

ปฏกิริยิาอนุมูลอสิระ และปฏกิริยิาของคารบนี และไนตรนี 
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 Pericyclic reactions, cycloadditon reactions, electrocyclic reaction, sigmatropic 

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

carbene and nitrene reactions. 

 

ว.คม. 308  (203308) : ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรยี 3 1(0-3-0) 

CHEM 308      : Organic Chemistry Laboratory 3 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 242 และลงทะเบยีนพรอม ว.คม. 303 

  การเตรียมสารเฮเทอโรไซคลกิ ปฏกิิริยากรินยารด การตรวจวัดปฏกิิริยารีทเทอรโดยโครมาโท 

กราฟผิวบาง ปฏิกิริยาเคมีเชิงแสง การแยกสารสกัดพิเพอรีนจากเมล็ดพริกไทยดํา   ปฏิกิริยาดีสส-อัลเดอร 

การจัดเรียงตัวใหมพินาคอล   พินาโคโลน การควบคุมทางจลนและอุณหพลวัต การสังเคราะหหลายขัน้ตอน   

และการสังเคราะหไบโอดเีซล   

 Preparation of a heterocyclic compound, Grignard reaction, determination of the Ritter reaction 

by thin layer chromatography, photochemistry, isolation of piperine from black pepper, Diels-Alder 

reaction, pinacol pinacolone rearrangement, kinetic vs thermodynamic control, multistep synthesis 

and synthesis of biodiesel. 

 

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

CHEM 315      : Inorganic Chemistry 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 211 

เคมสีถานะของแข็ง กรดและเบส  ออกซเิดชันและรีดักชัน และทฤษฎพีันธะในสารเชิงซอน 

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

complexes. 

 

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

CHEM 316      : Inorganic Chemistry 3    

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 315 

 บทนําเกี่ยวกับสารเชิงซอนโลหะแทรนซิชันและสเตอริโอเคมี การทบทวนทฤษฎีพันธะในสาร

เชิงซอน อิเล็กทรอนิกสสเปกตรัมของสารเชิงซอน สมบัติแมเหล็กของสารเชิงซอน เสถียรภาพทางอุณ

หพลศาสตรของสารเชิงซอนโลหะแทรนซิชัน กลไกปฏกิริยิาของสารเชิงซอนโลหะแทรนซิชัน และบทนํา

เกี่ยวกับเคมอีอรแกโนเมทัลลกิ 

 Introduction to transition metal complexes and stereochemistry, reviews of bonding theories 

in complexes, electronic spectra of complexes, magnetic properties of complexes, thermodynamic 
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stability of transition metal complexes, reaction mechanisms of transition metal complexes and 

introduction to organometallic chemistry. 

 

ว.คม. 318  (203318)   : ปฏบิัตกิารเคมอีนินทรยี 1(0-3-0) 

CHEM 318      : Inorganic Chemistry Laboratory 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ลงทะเบยีนพรอมกับ ว.คม. 316 

 การเตรยีมและการหาสูตรเอมพริคิัลของโลหะไอโอไดด การทําใหเสถยีรของสถานะ

ออกซเิดชัน การเตรยีมและการระบุเอกลักษณไอโซเมอรทางเรขาคณติของโคบอลท(III) อทิธพิลความ

แรงของสนามลแิกนดที่มตีอสเปกตรัมของสารประกอบเชิงซอนโลหะแทรนซชัิน ธาตุแทรนซชัิน เคมเีชิง

แมเหล็ก การใชสารประกอบอนนิทรยี และการวเิคราะหสารประกอบอนนิทรยี Preparation 

and determination of the empirical formula of metel iodide, stabilization of oxidation states, 

preparation and identification of geometrical isomers of the cobalt(III) system, the influence of ligand-

field strength upon the spectra of metal complexes, the transition elements, magnetochemistry, uses 

of inorganic compounds and analysis of inorganic compounds. 

 

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

CHEM 323      : Physical Chemistry 3 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 222  

 ทฤษฎจีลนโมเลกุลของแกส ทฤษฎจีลนพลศาสตรเชิงเคม ีและเคมเีชิงแสง 

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

ว.คม. 324  (203324)   : เคมเีชงิฟสกิส 4 2(2-0-4) 

CHEM 324      : Physical Chemistry 4     

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 222 

   เคมพีอลเิมอรพื้นฐาน ไดแก ปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชัน น้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร พอลิ

เมอรในสถานะของแข็ง การระบุเอกลักษณพอลเิมอร การจําแนกประเภทพอลเิมอร พอลเิมอรในฐานะ

วัสดุชนดิใหม และเคมคีอลลอยดและเคมพีื้นผิว ไดแก สถานะของคอลลอยด สมบัตทิางจลน สมบัตทิาง

แสง  ของเหลว-แกส และผิวสัมผัสระหวางของเหลว-ของเหลว ผิวสัมผัสระหวางของแข็ง-แกส 

ผิวสัมผัสระหวางของแข็ง-ของเหลว  ผิวสัมผัสที่มปีระจุ และเสถยีรภาพของคอลลอยด 

  Basic polymer chemistry which consists of polymerisation reactions, polymer molecular 

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

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



 325 

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

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

 

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

CHEM 327      : Physical Chemistry Laboratory 2    

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ว.คม. 228; และลงทะเบยีนพรอมกับ ว.คม. 321 หรอื ว.คม. 323 

  หรอื ว.คม. 324                                                  

  ผลของอุณหภูมทิี่มตีออัตราการเกดิปฏกิริยิาและการหาพลังงานกอกัมมันต จลนพลศาสตร

ของปฏกิริยิาโบรมเินชันอยางเร็ว การวัดคาคงที่อัตราของปฏกิริยิาโดยคอนดักโทเมตร ี การหาอันดับ

ของปฏกิริยิา การดูดซับจากสารละลาย ช้ันซอนทางไฟฟาของอนุภาคคอลลอยด ปฏกิริยิาเคมเีชิงแสง 

การหาเสนทางอสิระเฉลี่ยของอากาศแหงจากการวัดความหนดื การหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลเิมอร

โดยการวัดความหนดืสารละลายเจอืจาง และการระบุเอกลักษณของพอลเิมอร 

 Effects of temperature on reaction rate and determination of activation energy, kinetics of 

fast bromination reaction, rate constant measurement by conductometry, determination of order of 

reaction, adsorption from solution, electrical double layer of colloidal particles, photochemical 

reaction, determination of the mean free path of dry air from viscosity measurement, polymer 

molecular weight determination by dilute solution viscometry and polymer identification. 

 

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

CHEM 332      : Instrumental Analysis 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 231 และ ว.คม. 286 

ภาพรวมของหลักการทางโครมาโทกราฟ แกสโครมาโทกราฟ โครมาโทกราฟของไหลวกิฤต

ยวดยิ่ง โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง แคพิลลารอีิเล็กโทรโฟเรซสิ และวธิีแมสสเปกโทรเมตรี 

Overview of chromatographic principles, gas chromatography, supercritical fluid 

chromatography, high performance liquid chromatography, capillary electrophoresis and mass 

spectrometric method. 

 

ว.คม. 333  (203333)   : การวเิคราะหดวยเครื่องมือ 2 2(2-0-4) 

CHEM 333      : Instrumental Analysis 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 231 และ ว.คม. 286 

วธิทีางสเปกโทรเมตร ี องคประกอบของเครื่องมอืทางแสง สเปกโทรเมตรกีารดูดกลนืแสงยูว-ีวิ

สเิบลิโดยโมเลกุล สเปกโทรเมตรกีารเปลงแสงเชิงโมเลกุล อนิฟราเรดสเปกโทรสโกป อะตอมมกิสเปก
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โทรสโกป อะตอมมกิแอบซอรพชันและฟลูออเรสเซนตสเปกโทรเมตร ีอะตอมมกิอิมสิชันสเปกโทรเมตร ี

และอนิดักทฟีลคีัพเพลิพลาสมาสเปกโทรเมตร ี 

           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 and inductively 

coupled plasma spectrometry. 

 

ว.คม. 338  (203338)   : ปฏบิัตกิารเคมวีเิคราะหดวยเครื่องมอื 2(0-6-0) 

CHEM 338      : Instrumental Analysis Laboratory 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 332 และ ว.คม.333 

การทดลองที่ใชการวเิคราะหทางเคมดีวยเครื่องมอืแบบตางๆ โดยครอบคลุมเทคนคิทาง 

สเปกโทรเมตรแีละโครมาโทกราฟ รวมถงึโฟลอนิเจคชันอะนาลซิสิ 

Experiments on various instrumental methods of chemical analysis covering both 

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

 

ว.คม. 351  (203351)   : การเปาแกว  2(1-3-2) 

CHEM 351     : Glass Blowing 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 104 หรอื ว.คม. 111 หรอื ว.คม. 151 หรอื ว.คม. 162 

ความหมายของแกว หลักการการเกดิแกว การหลอมแกว โครงสรางของแกว เทคโนโลยแีกว 

ความรูเบื้องตนของการเปาแกว  การตัดแกว การยดืแกว การเปากนหลอดทดลองแบบกนกลม การทํา

แทงคน การงอแกว การตอแกวที่มเีสนผานศูนยกลางเทากัน การตอแกวที่มเีสนผานศูนยกลางตางกัน 

การตอแกวสามทาง การเปาแกวใหเปนกระเปาะกลม    

Definition of glass, principles of glass formation, glass melting, structures of glasses, glass 

technology, introduction to glass blowing, glass cutting, glass pulling, blowing a test tube bottom (round 

bottom), stirring rod making, tube bending, joining glass tubing of the same diameter, joining glass 

tubing of the different diameters,  ‘T’ seals, blowing bulbs. 

 

ว.คม. 352  (203352)   : ความปลอดภัยในหองปฏบิัติการเคม ี 2(2-0-4) 

CHEM 352     : Safety in the Chemistry Laboratory 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม.111 และ ว.คม. 115; หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

    แหลงองคความรูทางเคมี  การสบืคนและการอานเอกสารกํากับขอมูลความปลอดภัยของ

สาร (เอ็มเอสดีเอส) กฎความปลอดภัยสําหรับหองปฏบิัตกิารเคมี การจัดการสารเคมอียางปลอดภัย   
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การทําใหเปนกลางและการทําลายสารเคมทีี่เปนอันตรายอยางปลอดภัย การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอื่นๆ 

ในหองปฏบิัตกิารเคมี และการตอบโตฉุกเฉนิตออุบัตเิหตุในหองปฏบิัตกิารเคมี  

  Chemical literature sources, searching and understanding material safety data sheet 

(MSDS), safety rules for the chemistry laboratory, safe handling of chemical substances, 

neutralization and safe destruction of chemical hazardous substances, avoidance of other risks in the 

chemistry laboratory, and emergency response to accidents within the chemical laboratory. 

 

ว.คม. 399  (203399)   : การฝกงาน 1(0-6-0) 

CHEM 399      : Job Training 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :   เปนนักศึกษาช้ันปที ่3 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา   

การฝกงานในระหวางปดภาคเรยีนฤดูรอนเปนเวลาอยางนอยหกอาทติยในหนวยงานเอกชน

หรอืรัฐบาล  ในกรณทีี่ไมสามารถจัดการฝกงานใหได อาจทําปญหาพเิศษแทน (วัดผลดวยอักษร S/U 

และกําหนดใหใชอักษร  P) 

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. 

 

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

CHEM 404      : Heterocyclic Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :   ว.คม. 304 

 การจําแนกและการเรยีกช่ือ สารเฮเทอโรไซคลกิหาเหลี่ยมที่มหีนึ่งเฮเทอโรอะตอม  สารเฮเทอ

โรไซคลกิหาเหลี่ยมที่มสีองเฮเทอโรอะตอม สารเฮเทอโรไซคลกิหกเหลี่ยมที่มหีนึ่งเฮเทอโรอะตอม และ

สารเฮเทอโรไซคลกิหกเหลี่ยมที่มสีองเฮเทอโรอะตอม 

 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. 

 

ว.คม. 405  (203405)   : เคมผีลติภัณฑธรรมชาติ 2(2-0-4) 

CHEM 405      : Natural Product Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :   ว.คม.202 
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 ภาพรวมของผลติภัณฑธรรมชาต ิ เมแทบอลซิมึทุตยิภูม:ิ หนวยยอยและกลไกการสรางเปน

โมเลกุลใหญ วถิทีางแอซเีทต: กรดไขมันและพอลคิไีทด วถิทีางชิคเีมต: กรดอะมโินแอโรแมตกิและฟนลิ

โพรพานอยด วถิทีางเมวาโลเนตและวถิทีางเมทลิอริทิริออลฟอสเฟต: เทอรพีนอยดและ 

สเตอรอยด และแอลคาลอยด 

 Overview of natural products, secondary metabolism: the building blocks and construction 

mechanisms, the acetate pathway: fatty acid and polyketides, the shikimate pathway: aromatic 

amino acids and phenylpropanoids, the mevalonate and methylerythritol phosphate pathways: 

terpenoids and steroids ,and alkaloids. 

 

ว.คม. 406  (203406)   : การสงัเคราะหทางเคมอีนิทรยี 2(2-0-4) 

CHEM 406      : Organic Synthesis 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :   ว.คม.304 

 ปฏิกิริยาการปดวง แอลคิเลชันของนิวคลีโอฟลกิคารบอน ปฏิกิริยาของคารบอนนิวคลโีอไฟล

กับหมูคารบอนิล การเปลี่ยนระหวางหมูฟงกชันโดยการแทนที่แบบนิวคลีโอฟลิก การเติมแบบอิเล็ก

โทรฟลิกที่พหุพันธะคารบอน-คารบอน รีดักชันของหมูคารบอนิลและหมูฟงกชันอื่นๆ ออกซิเดชัน และ

การสังเคราะหแบบหลายขัน้ตอน 

 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, oxidations and 

multistep syntheses. 

 

ว.คม. 413  (203413)   : สเปกโทรสโกปทางเคมอีนินทรยี 2(2-0-4) 

CHEM 413      : Inorganic Spectroscopy 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม.211 

 สมมาตรและพอยทกรุป สเปกโทรสโกปของการสั่น นวิเคลยีรแมกเนตกิเรโซแนนซสเปกโทรส

โกป อเิล็กตรอนพาราแมกเนตกิเรโซแนนซสเปกโทรสโกป และมอสบาวรสเปกโทรสโกป Symmetry 

and point group, vibrational spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, electron 

paramagnetic resonance spectroscopy, and Mössbauer spectroscopy. 

 

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

CHEM 414      : Physical Methods in Inorganic Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ว.คม.315 หรอื ว.คม.316 
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การเลี้ยวเบนของรังสเีอกซ จุลทรรศนศาสตรอเิล็กตรอนแบบสองผาน จุลทรรศนศาสตร

อเิล็กตรอนแบบสองกราด เทคนคิที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชแสงซนิโครตรอน 

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

techniques relevant to the application of synchrotron light. 

 

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

CHEM 423      : Advanced Physical Chemistry 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 223 

 พลังงานศักยของโมเลกุล ทฤษฎีพันธะเคมี ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุลของฮุคเคิล ผลึก

ศาสตร และพันธะเคมใีนสถานะของแข็ง  

 Molecular potential energy, theories of chemical bonding, the Hückel molecular orbital 

theory, crystallography and chemical bonding in solid states. 

 

ว.คม. 424  (203424)   : เคมเีชงิฟสกิสข้ันสูง 2 2(2-0-4) 

CHEM 424      : Advanced Physical Chemistry 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม.  222  

           กลศาสตรเชิงสถติิ ไดแก บทนําของกลศาสตรเชิงสถติ ิแนวคดิทางสถติิ คํานยิามทางสถติขิอง

เอนโทรป ความจุความรอนของผลกึอุดมคต ิฟงกชันทางอุณหพลศาสตรสําหรับแกสอุดมคต ิพารทชัิน

ฟงกชัน คาโนนคิัลอองซอมเบลอ การประยุกตกับสมดุลเคม ีและจลนพลศาสตรเคม ี เคมนีวิเคลยีร

และเคมรัีงส ีไดแก บทนําเคมนีวิเคลยีร  การสลายตัวของกัมมันตรังสี  แรงนวิเคลียรและการยดึเหนี่ยว

ของนวิเคลยีร  ปฏกิริยิานวิเคลยีร ปฏกิริยิาของนวิตรอน และเคมปีฏกิรณ   

 Statistical mechanics which consists of 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, nuclear chemistry and radiochemistry which consists of introduction 

to nuclear chemistry, radioactive decay, nuclear force and nuclear binding, nuclear reactions, neutron 

reactions and reactor chemistry. 

 

ว.คม. 425  (203425)   : เคมเีชงิคอมพวิเตอรเบื้องตน 2(2-0-4) 

CHEM 425      : Introductory Computational Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม.  113   

 วธิมีาตรฐานทางคอมพวิเตอร  การแสดงรูป  กลศาสตรควอนตัม  และกลศาสตรเชิงโมเลกุล 
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 Standard computational methods, visualization, quantum mechanics, and molecular 

mechanics. 

 

ว.คม. 431  (203431)   : เทคนิคทางเคมวีเิคราะหข้ันสูง 2(2-0-4) 

CHEM 431      : Advanced Techniques in Analytical Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 333  

         วธิขีองรังสเีอกซ    อเิล็กตรอนสเปกโทรสโกป  รามานสเปกโทรสโกป และการวิเคราะหทาง

เคมรัีงส ี           

   X-ray methods, electron spectroscopy, Raman spectroscopy and radiochemical analysis. 

 

ว.คม. 434  (203434)   : กระบวนการวเิคราะหและเทคนิคข้ันสูง 2(2-0-4) 

       สําหรับตัวอยางจริง  

CHEM 434      : Analytical Procedure and Advanced  

       Techniques for Real Samples 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ว.คม. 331 ; หรอื  ว.คม. 332 และ ว.คม. 333 

การทบทวนขอพจิารณาที่สําคัญในการวเิคราะหทางเคม ี เทคนคิการเตรยีมตัวอยางขัน้สูง 

เทคนคิอนิดักทฟีลคีัพเพลิพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรสีําหรับการวเิคราะหธาตุปริมาณนอย ไอออน

โครมาโทกราฟ โฟลอินเจคชันและซเีควนเชียลอนิเจคชันอะนาลซิสิ และการเตรียมตัวอยางพรอมการ

วเิคราะหโดยใชเทคนคิการไหลสําหรับตัวอยางจรงิ 

A review of the important considerations in chemical analysis, advanced sample preparation 

techniques, inductively coupled plasma-mass spectrometry for trace element analysis, ion 

chromatography, flow injection and sequential injection analyses, sample preparation and analysis 

of real samples by flow techniques. 

 

ว.คม. 435  (203435)   : ไฟฟาเคมวีเิคราะหข้ันสูง   2(2-0-4) 

CHEM 435      : Advanced Electroanalytical Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม. 232 และ ว.คม. 287  

ภาพรวมเกี่ยวกับไฟฟาเคมวีเิคราะหขัน้สูง โวลแทมเมตรขีัน้สูง ตัวรับรูขัน้สูง และกรณศีกึษาที่

เปนการประยุกตเทคนคิเหลานี้ 

Overview of advanced electroanalytical chemistry, advanced voltammetry, advanced 

sensors, and case studies on the applications of the techniques. 
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ว.คม. 458  (203458)   : หัวขอเลอืกสรรทางเคม ี1 2(2-0-4) 

CHEM 458      : Special Topics in Chemistry 1  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 หัวขอใหมๆ  ที่นาสนใจทางเคม ี  

 Topic of current interest in chemistry. 

 

ว.คม. 459  (203459)   : หัวขอเลอืกสรรทางเคม ี2 2(2-0-4) 

CHEM 459      : Special Topics in Chemistry 2    

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 หัวขอใหมๆ  ที่นาสนใจทางเคม ี  

 Topic of current interest in chemistry. 

 

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

CHEM 471      : Polymer Chemistry 1   

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม.324 และลงทะเบยีนพรอมกับ ว.คม. 477 

การทบทวนเกี่ยวกับเคมพีอลเิมอร น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยและการกระจายของน้ําหนักโมเลกุล
ของพอลเิมอร การเปลี่ยนสถานะของพอลเิมอรเนื่องจากความรอน สมบัตเิชิงกลของพอลเิมอร การ
เสื่อมสภาพและเสถยีรภาพของพอลเิมอร   

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

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

CHEM 474      : Polymer Chemistry 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ว.คม. 324 และลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ ว.คม. 478 

  พอลเิมอไรเซชันแบบขัน้ (ควบแนนและไมควบแนน) พอลเิมอไรเซชันแบบเปดวง พอลเิมอไรเซ

ชันแบบเตมิ (แรดคิอลและไอออนกิ) พอลเิมอไรเซชันแบบสเตอรโิอจําเพาะ (ซเีกอร-แนตตาพอลเิมอไร

เซชัน) โคพอลเิมอไรเซชัน และวธิพีอลเิมอไรเซชันในทางปฏบิัต ิ

  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 

polymerization. 

 

ว.คม. 477  (203477)   : ปฏบิัตกิารเคมพีอลเิมอร 1 1(0-3-0) 
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CHEM 477      : Polymer Chemistry Laboratory 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :   ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ ว.คม. 471 หรอื ว.คม. 473 

 การทดลองเกี่ยวกับเคมีพอลิเมอร รวมทั้งวิธีการมวลโมเลกุลของพอลิเมอร ความสัมพันธ

ระหวางโครงสราง – สมบัต ิการพสิูจนของพอลเิมอรโดยวธิสีเปกโตรสโคป การสลายตัว และการทําให

พอลเิมอรเสถยีร 

 Selected experiments in polymer chemistry including methods of polymer molecular weight 

determination, structure-property relationship, polymer identification via spectroscopic methods and 

degradation and stabilization of polymers. 

  

ว.คม. 478  (203478)   : ปฏบิัตกิารเคมพีอลเิมอร 2 2(0-6-0) 

CHEM 478      : Polymer Chemistry Laboratory 2    

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 327 และลงทะเบยีนพรอมกับ ว.คม. 474 

การเตรยีมพอล(ิ2,6-ไดเมทลิ-1,4-ฟนลินีออกไซด) โดยปฏกิริยิาออกซเิดทฟีคัปปลงิ พอลเิมอ

ไรเซชันแบบอมัิลชันของสไตรนี พอลเิมอไรเซชันแบบแขวนลอยของสไตรนีและการเตรยีมโฟมพอลสิไต

รนี การศกึษาพอลเิมอไรเซชันแบบควบแนน: จลนพลศาสตรและการเกดิเจลของการเกดิพอลเิอสเทอร 

การเตรยีมพอลเิอทลินีเตตระซัลไฟดอลีาสโตเมอร(ยางไทโอคอล) ปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชันแบบแคทไอ

ออนกิของ เอ็น-ไวนลิคารบาโซล และจลนพลศาสตรของปฏกิริยิาพอลิเมอไรเซชันแบบแรดคิอลของ

เมทลิเมทาครเิลต 

Preparation of Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) via oxidative coupling, emulsion 

polymerisation of styrene, suspension polymerisation of styrene and preparation of polystyrene foam, 

condensation polymerisation studies: kinetics and gelation of polyester formation, preparation of a 

poly(ethylene tetrasulphide) elastomer (a ‘Thiokol’ rubber), cationic polymerisation of N-vinyl 

carbazole and kinetics of free radical addition polymerization of methyl methacrylate. 

 

ว.คม. 496  (203496)   : โครงงานวิจัย 6(0-18-0) 

CHEM 496      : Research Project 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

การวิจัยทางเคมีเชิงลึกที่นักศึกษาสนใจภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา มีการนําเสนอ

ผลงานวจัิยตอที่ประชุมทางวิชาการ  การประเมนิผล ดูจากรายงานการวิจัยและการสอบแบบปากเปลา  

เกรดเปนผานหรอืไมผาน 
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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. 

 

ว.คม. 497  (203497)   : สหกจิศึกษา  6 หนวยกติ 

CHEM 497    : Cooperative Education 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : นักศึกษาช้ันปที่ 4 

 นักศกึษาฝกปฏบิัตใินสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับเคม ี ไมนอยกวา 16  สัปดาหอยาง

ตอเนื่อง โดยปฏบิัตงิานเสมือนกับพนักงานในสถานประกอบการ ภายใตการดูแลของเจาหนาที่ในสถาน

ประกอบการ และอาจารยที่ปรกึษาที่ไดรับมอบหมาย  เกรดเปนผานหรอืไมผาน 

          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.  

 

ว.คม. 498  (203498)   : สัมมนาเคมี 1(1-0-2) 

CHEM 498      : Seminar in Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :   นักศึกษาช้ันปที่  4 

สัมมนาประจําสัปดาหในหัวขอใหมๆ  หรอืในหัวขอที่นักศกึษาไดศกึษาในปญหาพเิศษทางเคม ี

ตองสงรายงานในหัวขอที่ทําการสัมมนา  (วัดดวยอักษร  S/U และกําหนดใหใชอักษร  P) 

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. 

 

ว.คม. 499  (203499)   : ปญหาพเิศษทางเคมี 3(0-9-0) 

CHEM 499      : Special Problems in Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  เปนนักศึกษาช้ันปที่ 4 และไดรับอนุญาตจากอาจารย 

       ผูควบคุมการวิจัย    

การวจัิยและศกึษาปญหาทางเคม ีโดยการควบคุมจากอาจารย จะตองมกีารเขยีนรายงานและ

ตองสอบปากเปลา  (วัดผลดวยอักษร  S/U และกําหนดใหใชอักษร  P) 

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. 
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ว.คม. 708  (203708)   : การสังเคราะหสารอนิทรียข้ันสูง 3(3-0-6) 

CHEM 708      : Advanced Organic Synthesis 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

การวางแผนการสังเคราะหโมเลกุลเปาหมาย สรรสภาพในการสังเคราะหทางเคมีอนิทรยี การ

สรางพันธะเดี่ยว คารบอน-คารบอน การสรางพันธะคู คารบอน-คารบอน ปฏกิริยิาดลีสแอลเดอรและ

ปฏกิริยิาที่เกี่ยวของ ปฏกิริยิาออกซเิดชันและรดีักชัน ปฏกิริยิาของสารประกอบโลหะอนิทรยีตาง ๆ และ

ปฏกิริยิาเคมอีนิทรยีสงัเคราะหเลอืกสรรจากวารสารตาง ๆ ในปจจุบัน 

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. 

 

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

CHEM 713      : Inorganic Reactions and Mechanisms 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

การศกึษาจลนพลศาสตร และอุณหพลศาสตรของปฏกิิรยิาอนนิทรยี  การใชทฤษฎเีพื่อกําหนด

ระบบ และอธบิายปฏกิริยิาและกลไกทางอนินทรยี 

Kinetic and thermodynamic studies of inorganic reactions. Theoretical approach for 

systematization and rationalization of inorganic reactions and mechanisms. 

 

 

ว.คม. 721  (203721)   : อุณหพลศาสตรเคมี 3(3-0-6) 

CHEM 721      : Chemical Thermodynamics 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

อุณหพลศาสตรเคมี ของผสมของแกส ศักยเคมแีละกฎวัฏภาค สมดุลวัฏภาค คาคงที่สมดุล แอ

คตวิติขีองสารละลาย อุณหพลศาสตรของไอออนในสารละลาย และสมดุลวัฏภาคที่เกี่ยวของกับ

สารละลาย 

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. 

 

ว.คม. 736  (203736)   : สาระสําคัญในเคมวีเิคราะห 3(3-0-6) 
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CHEM 736      : Essentials in Analytical Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ภาพรวม ขั้นตอนในการวเิคราะหทางเคมี เทคนิคการเตรยีมตัวอยางสําหรับการวเิคราะห

ตัวอยางจรงิ การจัดการขอมูลในการวเิคราะหทางเคมีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักการและการ

ประยุกตสมดุลเคมใีนการวเิคราะหทางเคม ี หลักการและการประยุกตที่ใชการไทเทรตในวธิมีาตรฐาน 

และการวเิคราะหโดยวิธีจลน 

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. 

 

ว.คม. 739  (203739)   : การวเิคราะหทางเคมข้ัีนสูง 3(3-0-6) 

CHEM 739      : Advanced Chemical Analysis 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

การสกัดบนพื้นฐานของแนวคดิการแบงสวน โครมาโทกราฟผิวบางแบบสมรรถนะสูง  แคพลิลา

รอีเิล็กโทรฟอรซิสิ หลักการของอุปกรณรับรูและการประยุกต เทคนคิที่พัฒนาขึ้นใหม และเคมเีกี่ยวกับ

ชุดทดสอบ 

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. 

 

ว.คม. 743  (203743)   : เอนไซมวทิยา 3(3-0-6) 

CHEM 743      : Enzymology 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

การศกึษาทางจลนศาสตรและกลไกของปฏกิริยิาที่เรงโดยเอนไซม 

Kinetics and mechanisms of enzyme-catalyzed reactions. 

 

ว.คม. 807  (203807)   : เคมอีนิทรยีฟสกิัล 3(3-0-6) 

CHEM 807      : Physical Organic Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ขอมูลทางอุณหพลศาสตรและทางจลนพลศาสตร  ผลของหมูแทนที่และความสัมพันธเชิงเสน

ของพลังงานอสิระ แนวคดิพื้นฐานของกลไก   ผลของไอโซโทป   ไอโซโทปในการทดลองตามรอย  การ



 336 

หาลักษณะเฉพาะของสารมัธยันตรของปฏกิริยิา  การเรงปฏกิริยิาโดยกรดและเบส  ตัวเรงลวิอสิชนดิ

กรด ผลของตัวทําละลาย  ผลของโครงสรางในสถานะแกส  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. 

 

ว.คม. 812  (203812)   : เคมโีคออรดเินชัน 3(3-0-6) 

CHEM 812      : Coordination Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

สเตอรโิอเคมขีองสารเชิงซอนเวอรเนอร ทฤษฎกีารเกดิพันธะโคออรดเินต เสถยีรภาพ 

สเปกตรัมดูดกลนืของสารเชิงซอนของโลหะแทรนซชัิน  สมบัติแมเหล็ก  และปฏิกริยิาของสารประกอบ

โคออรดเินชัน 

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

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

compounds. 

 

 

ว.คม. 821  (203821)   : เคมคีวอนตัม 3(3-0-6) 

CHEM 821      : Quantum Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของผูสอน 

ทบทวนกลศาสตรควอนตัม การเคลื่อนที่เชิงเสน และตัวแกวงกวัดฮารมอนกิ การเคลื่อนที่แบบ

หมุน โมเมนตัมเชิงมุม ทฤษฎกีลุม เทคนิคการประมาณ สเปกตรัมอะตอม และโครงสรางอะตอม 

โครงสรางโมเลกุล การคํานวณโครงสรางอเิล็กทรอนกิส 

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. 

 

ว.คอ.  203 (209203 )   : เคมอีุตสาหกรรมเบื้องตน 3(3-0-6) 

IC 203       : Introduction to Industrial Chemistry 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :   ว.คม. 113 และ ว.คม. 117  
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  เทคนคิพื้นฐานทางเคมีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปโตรเลยีมและปโตรเคมี  อุตสาหกรรมพอ

ลเิมอร  อุตสาหกรรมโลหะ  อุตสาหกรรมเซรามกิ  การทํางานของหมอไอน้ํา คอมเพรสเซอรเครือ่งสูบ 

เครื่องวัดอุณหภูมวิาลวและเกจ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ตัวเรงปฏกิริยิาในปฏกิริยิาเคม ี การควบคุมและ

การจัดการสารมลพษิในโรงงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  สทิธบิัตรและ

ทรัพยสนิทางปญญา 

  Basic techniques in industrial chemistry, petroleum and petrochmeicals industries, polymer 

industries, metal industries, ceramic industries, operation of boiler, compressors, pupms, temperature 

measuring devices and valves and gauges, automatic control system, catalysts in chemical reactions, 

control and management of pollutants in industries, safety in industries, patents and intellectual 

property. 

 

ว.วศ. 201 (210201)   : วัสดุศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

MATS 201      : Introduction to Materials Science 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ว.ฟส. 104 หรอื ว.ฟส. 187   

  บทนําเกี่ยวกับวัสดุศาสตร วัตถุดิบและทรัพยากรพลังงาน ชนิดของวัสดุ โครงสรางของวัสดุ 

สมบัตขิองวัสดุ ความสัมพันธระหวางโครงสรางจุลภาคและสมบัตขิองวัสดุ การเลอืก และออกแบบวัสด ุ

  Introduction to materials science, raw materials and energy resources, types of materials, 

the structure of materials, properties of materials, relationship between microstructure and properties 

of materials, materials selection and design. 

 

ว.ชท. 315  (211315)  : ชวีเคมเีบื้องตน 3(3-0-6) 

BCT 315     : Introductory Biochemistry 

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

บทนําสูชีวเคมขีองสิ่งมีชีวติ : เซลลและองคประกอบของเซลล หลักการศกึษาทางชีวเคม ี 

คารโบไฮเดรต ลพิดิ กรดอะมโินและโปรตนี เอนไซมและโคเอนไซม กรดนวิคลอีกิ การสงผาน

อเิล็กตรอนและชีวพลังงาน  และชีวเคมปีระยุกต  

  Introduction to the biochemistry of life: cells and subcellular organelles, principles methods 

of biochemistry,  carbohydrates,  lipids, amino acids and proteins, enzyme and co-enzyme, nucleic 

acids, electron transport and bioenergetics and applied biochemistry 

 

ว.ชท. 319  (211319)  : ปฏบิตักิารชวีเคมเีบื้องตน 1(0-3-0) 

BCT 319     : Introductory Biochemistry Laboratory 
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เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ ว.ชท.315 

คารโบไฮเดรต ชีวพลังงาน ลพิดิ โปรตนี เอนไซม และ กรดนวิคลอีกิ 

            Carbohydrates, bioenergetics, lipids, proteins, enzymes and nucleic acids 

 

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

BCT 446   : Biochemistry of Metabolic Disorders  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ว.ชท. 312 และ ว.ชท. 318; หรอื ว.ชท. 315 และ ว.ชท. 319       

 แนวคดิทั่วไปของความผิดปกตทิางเมแทบอลซิมึ ความผิดปกตทิางเมแทบอลซิมึของ

คารโบไฮเดรต ความผิดปกตทิางเมแทบอลซิมึของกรดอะมโินและโปรตนี ความผิดปกตทิางเมแทบอลิ

ซมึของลโิพโปรตนี ความผิดปกตทิางเมแทบอลซิมึของสารอนนิทรยี และกรณศีกึษา: ความผิดปกตทิาง

เมแทบอลซิมึที่พบบอย 

 General concepts of metabolic disorders, disorders of carbohydrate metabolism, disorders 

of amino acid and protein metabolism, disorders of lipoprotein metabolism, abnormalities of inorganic 

metabolism and case study: frequently found metabolic disorders 

 

ว.ชท. 448  (211448)  : เทคโนโลยคีารโบไฮเดรต 3(3-0-6) 

BCT 448   : Carbohydrate Technology         

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ว.ชท. 311 และ ว.ชท. 317; หรอื ว.ชท. 315 และ ว.ชท. 319 

 เคมทีั่วไปของคารโบไฮเดรต เทคนคิการวเิคราะหคารโบไฮเดรต โครงสรางและสมบัตขิอง

คารโบไฮเดรตที่มคีวามสําคัญในเชิงพาณิชย เทคโนโลยกีารผลติ การประยุกต และสภาพการณปจจุบัน

และแนวโนมในอนาคตเกี่ยวกับเทคโนโลยขีองคารโบไฮเดรต 

 General chemistry of carbohydrate, techniques for carbohydrate analysis, structures and 

properties of commercially important carbohydrates, production technology, applications and 

present status and future trends in carbohydrate technology 

 

ว.ชท. 449  (211449)  : เทคโนโลยโีปรตนี 3(3-0-6) 

BCT 449   : Protein Technology 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.ชท. 311 และ ว.ชท. 317; หรอื ว.ชท. 315  และ ว.ชท. 319 

 การเรยีกช่ือเพปไทด การจําแนกประเภท และตัวอยางเพปไทดที่สําคัญ การสังเคราะหเพป

ไทดดวยวธิเีคมแีละวธิเีอนไซม การจําแนกประเภทโปรตนี การจําลองโครงสรางของโปรตนีดวย

คอมพวิเตอร การศกึษาโครงสรางของโปรตนี การวเิคราะหโปรตนีทั้งเชิงคุณภาพและปรมิาณ 

การศกึษาโปรตนีดวยแนวทางโปรตโีอมกิส วศิวกรรมโปรตนีและกรณศีกึษา เทคโนโลยกีารผลติโปรตนี 
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การสกัดและแยกบรสิุทธิ์โปรตนีหลังการผลติในระดับอุตสาหกรรม โปรตนีที่ใชทางการแพทย 

ไบโอเซนเซอร และการตรวจจับดวยแอนตบิอด ี โปรตีนเชิงพาณชิยและอุตสาหกรรม และแนวโนมของ

เทคโนโลยโีปรตนีในอนาคต  

Peptide nomenclature, classification and examples of important peptide, peptide synthesis 

with chemical and enzymatic methods, protein classification, computer modeling of protein 

structure, study of protein structure, protein analysis: qualitative and quantitative, study of protein 

with proteomic approach, protein engineering and case studies, protein production technology, 

industrial scale protein downstream processing, proteins used in medical applications, e.g. 

monoclonal antibody, hormone, cytokine and blood factors, biosensor antibody assay, proteins with 

commercial and industrial values, e.g. single-cell protein, casein, and enzymes and future trends 

for protein technology 
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