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หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมอีุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร  

- แผน 1 เคมอีุตสาหกรรมทั่วไป    ไมนอยกวา 138 หนวยกติ 

- แผน 2 วทิยาศาสตรซลิเิกตและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 140 หนวยกติ 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

(1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป        30 หนวยกติ 

- กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร       12 หนวยกติ 

- กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        9 หนวยกติ 

- กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร        6 หนวยกติ 

- กลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม        3 หนวยกติ 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ  

แผน 1 เคมอีุตสาหกรรมทั่วไป    ไมนอยกวา 102 หนวยกติ 

แผน 2  วทิยาศาสตรซลิเิกตและเทคโนโลย ี  ไมนอยกวา 104 หนวยกติ 

- วชิาแกน       26 หนวยกติ 

- วชิาเอก  

แผน 1 เคมอีุตสาหกรรมทั่วไป      ไมนอยกวา 76 หนวยกติ 

แผน 2  วทิยาศาสตรซลิเิกตและเทคโนโลย ี ไมนอยกวา 78 หนวยกติ 

• เอกบังคับ             41 หนวยกติ 

• เอกบังคับเลอืก  

 แผน 1 เคมอีุตสาหกรรมทั่วไป          20 หนวยกติ 

แผน 2  วทิยาศาสตรซลิเิกตและเทคโนโลย ี        22 หนวยกติ 

• เอกเลอืก       ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 

 - วชิาโท      ไมมี  

(3) หมวดวชิาเลือกเสร ี      ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 
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3.1.3 กระบวนวชิา   

(1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป        30 หนวยกติ 

    - กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร        12 หนวยกติ 

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

   (Listening and Speaking in English) 

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

   (Reading and Writing in English) 

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

   (Critical Reading and Effective Writing)  

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

   (English in Professional Contexts) 

    - กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                   9 หนวยกติ 

โดยเลอืก 3 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

009103 ม.บร.103  การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ  3(3-0-6) 

(Information Litaracy and Information Presentation) 

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

    (Psychology and Daily Life) 

050106 ม.ศท.106  ศลิปะแหงการเปนมนุษยที่มคีุณคา   3(3-0-6) 

   (Humanistic Arts) 

154104 ส.ภม.104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

   (Environmental Conservation) 

176100 น.ศท100 กฎหมายและโลกสมัยใหม  3(3-0-6) 

   (Law and Modern World) 

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

   (Economics for Everday Life) 

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

   (Introduction to Communication) 

- กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกติ 

 201110  ว.วท.110 คณติศาสตรบูรณาการ     3(2-2-5) 
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    (Integrated Mathematical Sciences) 

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

    (The World of Science) 

- กลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม     3  หนวยกติ 

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

    (Learning through Activities) 

 และเลอืกกระบวนวิชาการเรยีนรูผานกจิกรรมที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยอกี 1 หนวยกติ ดังนี้ 

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

   (Football for Life and Exercise) 

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

(Swimming for Life and Exercise) 

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

   (Volleyball for Life and Exercise) 

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

   (Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

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

   (Basketball for Life and Exercise) 

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

   (Badminton for Life and Exercise) 

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

   (Tennis for Life and Exercise) 

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

   (Table Tennis for Life and Exercise) 

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

   (Golf for Life and Exercise) 

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

   (Doi Suthep Study) 

209198 ว.คอ.198 อุตสาหกรรมและความสัมพันธกับวัฒนธรรมทองถิ่น 1(0-3-0) 

และสิ่งแวดลอม  
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   (Industries and Relationship to Local Culture and Environment) 

 หรอืกระบวนวิชาการเรยีนรูผานกจิกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 

 (2) หมวดวชิาเฉพาะ       

    แผน 1 เคมอีุตสาหกรรมท่ัวไป    ไมนอยกวา  102 หนวยกติ  

    แผน 2 วทิยาศาสตรซลิเิกตและเทคโนโลย ี  ไมนอยกวา      104 หนวยกติ  

2.1 วชิาแกน                     26 หนวยกติ 

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

   (Biology 1) 

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

   (Chemistry 1) 

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

   (Chemistry 2) 

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

   (Chemistry Laboratory 1) 

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

   (Chemistry Laboratory 2) 

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

   (Calculus 1) 

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) 

208346 ว.สถ. 346 สถติสิําหรับเคมอีุตสาหกรรม    4(3-3-6) 

   (Statistics for Industrial Chemistry) 

   2.2 วชิาเอก                     

    แผน 1 เคมอีุตสาหกรรมท่ัวไป    ไมนอยกวา  76 หนวยกติ  
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    แผน 2 วทิยาศาสตรซลิเิกตและเทคโนโลย ี  ไมนอยกวา  78 หนวยกติ  

ในจํานวนหนวยกติที่ไดรับจากวชิาเอกที่เรยีน จะตองเปนวชิาระดับ 300 - 400 ไมนอยกวา          

36 หนวยกติ และในจํานวนนี้จะตองเปนวชิาระดับ 400 ไมนอยกวา 18 หนวยกติ 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ        41 หนวยกติ 

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

   (Inorganic Chemistry 1) 

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

   (Physical Chemistry 1) 

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

   (Physical Chemistry Laboratory 1) 

203235 ว.คม.235 เคมวีเิคราะห         3(3-0-6) 

   (Analytical Chemistry)  

203288 ว.คม.288 ปฏบิัตกิารเคมวีเิคราะห        1(0-3-0) 

   (Analytical Chemistry Laboratory) 

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

   (Physical Chemistry 3) 

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

   (Physical Chemistry 4) 

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

   (Physical Chemistry Laboratory 2) 

203331 ว.คม.331 การวเิคราะหทางเคมดีวยเครื่องมอื      3(3-0-6) 

   (Instrumental Methods of Chemical Analysis) 

203337 ว.คม.337 ปฏบิัตกิารการวเิคราะหทางเคมดีวยเครื่องมอื  1(0-3-0) 

   (Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory) 

209201 ว.คอ.201 ปรมิาณสัมพันธทางเคมี     3(3-0-6) 

   (Chemical Stoichiometry) 

209211 ว.คอ.211 เซรามกิสเบื้องตน     4(3-3-6) 

   (Introduction to Ceramics) 

209301 ว.คอ.301 เคมกีระบวนการอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
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   (Industrial Process Chemistry) 

209302 ว.คอ.302 ปฏบิัตกิารเคมกีระบวนการอุตสาหกรรม   1(0-3-0) 

   (Industrial Process Chemistry Laboratory) 

209372 ว.คอ.372 หนวยปฏบิัตกิารทางเคมอีุตสาหกรรม 2   3(3-0-6) 

   (Unit Operations of Industrial Chemistry 2) 

209374 ว.คอ.374 ปฏบิัตกิารหนวยปฏบิัตกิารทางเคมอีุตสาหกรรม 1 1(0-3-0) 

   (Unit Operations of Industrial Chemistry Laboratory 1) 

209498 ว.คอ.498 สัมมนาเคมีอุตสาหกรรม    1(1-0-2) 

   (Seminar in Industrial Chemistry) 

สําหรับแผนกําหนดการศึกษาแบบปกตใิหลงทะเบยีนกระบวนวชิา 

209493 ว.คอ.493 การฝกงานในโรงงาน     2(0-12-0) 

   (Industrial Chemistry Training) 

209497 ว.คอ.497 ปญหาพเิศษทางเคมอีุตสาหกรรม   4(0-12-0) 

   (Special Problems in Industrial Chemistry) 

สําหรับแผนกําหนดการศึกษาแบบสหกจิศกึษา ใหลงทะเบยีนกระบวนวชิา 

209494 ว.คอ.494 สหกจิศกึษา      6 หนวยกติ 

   (Cooperative Education) 

แทนกระบวนวชิา ว.คอ.493 และ ว.คอ.497  

2.2.2 วชิาเอกบังคับเลอืก 

         ใหนักศกึษาเลอืกเรยีนแผนใดแผนหนึ่งตอไปนี้ 

แผน 1  เคมอีุตสาหกรรมท่ัวไป     20 หนวยกติ 

203203 ว.คม.203 เคมอีนิทรยี 1      3(3-0-6) 

   (Organic Chemistry 1) 

203207 ว.คม.207 ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรยี 1     1(0-3-0) 

   (Organic Chemistry Laboratory 1) 

206355 ว.คณ.355 วธิเีชิงตัวเลข       3(3-0-6) 

   (Numerical Method) 

209371 ว.คอ.371 หนวยปฏบิัตกิารทางเคมอีุตสาหกรรม 1   3(3-0-6) 

   (Unit Operations of Industrial Chemistry 1) 
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209401 ว.คอ.401 เคมจีลนและการออกแบบปฏกิรณเคมี   3(3-0-6) 

   (Kinetic Chemistry and Chemical Reactor Design) 

209473 ว.คอ.473 หนวยปฏบิัตกิารทางเคมอีุตสาหกรรม 3   3(3-0-6) 

   (Unit Operations of Industrial Chemistry 3) 

209475 ว.คอ.475 ปฏบิัตกิารหนวยปฏบิัตกิารทางเคมอีุตสาหกรรม 2 1(0-3-0) 

(Unit Operations of Industrial Chemistry Laboratory 2) 

209476 ว.คอ. 476 การออกแบบโรงงานเคมี    3(3-0-6) 

   (Chemical Plant Design) 

แผน 2  วทิยาศาสตรซลิเิกตและเทคโนโลย ี    22 หนวยกติ 

205231 ว.ธณ.231 ผลกึศาสตรและผลกึศาสตรทางแสง   4(3-3-6) 

   (Crystallography and Optical Crystallography) 

209311 ว.คอ.311 วทิยาศาสตรซลิเิกต 1     3(2-3-4) 

   (Silicate Science 1) 

209312 ว.คอ.312 วทิยาศาสตรซลิเิกต 2     3(2-3-4) 

   (Silicate Science 2) 

209316 ว.คอ.316 การทดสอบเซรามกิและการวเิคราะหขอมูล  3(2-3-4) 

   (Ceramic Testing and Data Analysis) 

209411 ว.คอ.411 ซลิเิกตเทคโนโลย ี     3(2-3-4) 

   (Silicate Technology) 

209413 ว.คอ.413 วัสดุทนไฟ       3(2-3-4) 

   (Refractory) 

209415 ว.คอ.415 ลักษณะเฉพาะและสมบัตขิองเซรามกิ   3(2-3-4) 

   (Characteristics and Properties of Ceramics) 

2.2.3 วชิาเอกเลอืก  

แผน 1  เคมอีุตสาหกรรมท่ัวไป   ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 

โดยเลอืกจากกระบวนวชิาเคมอีุตสาหกรรม (ว.คอ.) ตอไปนี้ 

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

    (Elementary Industrial Chemistry) 

 209204 ว.คอ.204 ปฏบิัตกิารเคมอีุตสาหกรรมมูลฐาน   1(0-3-0) 
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    (Elementary Industrial Chemistry Laboratory) 

 209212 ว.คอ.212 เซรามกิเพื่อการกอสรางและเซรามกิเพื่องานเทคนคิ 3(2-3-4) 

    (Constructional and Technical Ceramics) 

 209304 ว.คอ.304 อุณหพลศาสตรในเคมอีุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

    (Thermodynamics in Industrial Chemistry) 

 209322 ว.คอ.322 เคมโีลหกรรม 1      3(3-0-6) 

    (Metallurgical Chemistry 1) 

 209331 ว.คอ.331 เช้ือเพลงิและเทคโนโลยเีช้ือเพลงิ    3(3-0-6) 

    (Fuel and Fuel Technology) 

 209332 ว.คอ.332 ปฏบิัตกิารการวเิคราะหเช้ือเพลงิ    1(0-3-0) 

    (Fuel Analysis Laboratory) 

 209341 ว.คอ.341 อุตสาหกรรมปโตรเคมี     3(3-0-6) 

    (Petrochemical Industry) 

 209342 ว.คอ.342 ปฏบิัตกิารปโตรเคมี     1(0-3-0) 

    (Petrochemical Laboratory) 

 209382 ว.คอ.382 วัสดุพอลเิมอร      3(3-0-6) 

    (Polymeric Materials) 

 209402 ว.คอ.402 การเรงปฏกิริยิาและตัวเรงปฏกิริยิาในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

    (Catalysis and Industrial Catalyst) 

 209412 ว.คอ.412 เซรามกิขัน้สูง      3(2-3-4) 

    (Advanced Ceramics) 

 209414 ว.คอ.414 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีซเีมนต   3(2-3-4) 

    (Science and Technology of Cement) 

 209416 ว.คอ.416 แกวและอนิาเมล     3(2-3-4) 

    (Glass and Enamel) 

 209423 ว.คอ.423 เคมโีลหกรรม 2      3(3-0-6) 

    (Metallurgical Chemistry 2) 

 209424 ว.คอ.424 การกัดกรอนและการควบคุมการกัดกรอน  3(3-0-6) 

    (Corrosion and Corrosion Control) 
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 209427 ว.คอ.427 ปฏบิัตกิารเคมโีลหกรรม     1(0-3-0) 

    (Metallurgical Chemistry Laboratory) 

 209483 ว.คอ.483 เทคโนโลยกีระบวนการผลติผลติภัณฑพอลเิมอร  3(3-0-6) 

    (Polymer Process Technology) 

 209484 ว.คอ.484 หัวขอเลอืกสรรทางเทคโนโลยพีอลเิมอร   3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Polymer Technology) 

 209485 ว.คอ.485 ปฏบิัตกิารเทคโนโลยพีอลเิมอร    1(0-3-0) 

    (Polymer Technology Laboratory) 

 209486 ว.คอ.486 เทคโนโลยสีิ่งทอ      3(3-0-6) 

    (Textile Technology) 

 และกระบวนวิชาเคมอีุตสาหกรรม (ว.คอ.) อื่นๆ ที่เปดสอนเพิ่มทุกระดับ หรือเลือกจากกระบวนวิชา

ตอไปนี้ 

203204 ว.คม.204 เคมอีนิทรยี 2      3(3-0-6) 

   (Organic Chemistry 2) 

203208 ว.คม.208 ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรยี 2     1(0-3-0) 

   (Organic Chemistry Laboratory 2) 

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

   (Environmental Chemistry) 

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

   (Inorganic Chemistry 2) 

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) 

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

   (Polymer Chemistry 1) 

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

   (Polymer Chemistry 2) 

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

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

   (Polymer Chemistry Laboratory 2) 

206331 ว.คณ.331 แคลคูลัสขัน้สูง       3(3-0-6) 

   (Advanced Calculus) 

206341 ว.คณ.341 สมการเชิงอนุพันธสามัญ       3(3-0-6) 

   (Ordinary Differential Equations) 

206342 ว.คณ.342 สมการเชิงอนุพันธยอย     3(3-0-6) 

   (Partial Differential Equations) 

208263 ว.สถ.263 สถติเิบื้องตน      3(3-0-6) 

   (Elementary Statistics) 

หรอื 208264 ว.สถ.264 หลักสถติ ิ      3(2-2-5) 

    (Principles of Statistics) 

208345 ว.สถ.345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถติ ิ    3(3-0-6) 

   (Statistical Quality Control) 

208380 ว.สถ.380 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการวจัิยดําเนนิงาน   3(3-0-6) 

   (Introduction to Operational Research) 

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

   (Introduction to Materials Science) 

254181 วศ.ก.181 การเขยีนแบบวศิวกรรมสําหรับ    2(1-3-2) 

ผูที่มใิชนักศกึษาวิศวกรรม 

(Engineering Drawing for Non-Engineering Majors) 

254383 วศ.ก.383 การอนุรักษพลังงาน     3(3-0-6) 

   (Energy Conservation) 

254483 วศ.ก.483 ระบบการเปลี่ยนรูปพลังงาน    3(3-0-6) 

   (Energy Conversion Systems) 

256281 วศ.มร.281 วศิวกรรมเหมอืงแรเบื้องตน        3(3-0-6) 

   (Introduction to Mining Engineering) 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

สําหรับนักศกึษาที่ตองการมุงเนนทางอุตสาหกรรมเคมีอนิทรยี  ควรลงทะเบยีน ว.คม. 204 และ ว.

คม. 208  สําหรับนักศกึษาที่ตองการมุงเนนทางอุตสาหกรรมเคมอีนินทรยี ควรลงทะเบยีน      ว.คม. 315  

ว.คม. 316  และ ว.คม. 318 

แผน 2  วทิยาศาสตรซลิเิกตและเทคโนโลย ี   ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 

โดยเลอืกจากกระบวนวชิาเคมอีุตสาหกรรม (ว.คอ.) ตอไปนี้ 

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

    (Elementary Industrial Chemistry) 

 209204 ว.คอ.204 ปฏบิัตกิารเคมอีุตสาหกรรมมูลฐาน   1(0-3-0) 

    (Elementary Industrial Chemistry Laboratory) 

 209212 ว.คอ.212 เซรามกิเพื่อการกอสรางและเซรามกิเพื่องานเทคนคิ 3(2-3-4) 

    (Constructional and Technical Ceramics) 

 209304 ว.คอ.304 อุณหพลศาสตรในเคมอีุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

    (Thermodynamics in Industrial Chemistry) 

 209322 ว.คอ.322 เคมโีลหกรรม 1      3(3-0-6) 

    (Metallurgical Chemistry 1) 

 209331 ว.คอ.331 เช้ือเพลงิและเทคโนโลยเีช้ือเพลงิ    3(3-0-6) 

    (Fuel and Fuel Technology) 

 209332 ว.คอ.332 ปฏบิัตกิารวเิคราะหเช้ือเพลงิ    1(0-3-0) 

    (Fuel Analysis Laboratory) 

 209341 ว.คอ.341 อุตสาหกรรมปโตรเคมี     3(3-0-6) 

    (Petrochemical Industry) 

 209342 ว.คอ.342 ปฏบิัตกิารปโตรเคมี     1(0-3-0) 

    (Petrochemical Laboratory) 

 209382 ว.คอ.382 วัสดุพอลเิมอร      3(3-0-6) 

    (Polymeric Materials) 

 209402 ว.คอ.402 การเรงปฏกิริยิาและตัวเรงปฏกิริยิาในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

    (Catalysis and Industrial Catalyst) 

 209412 ว.คอ.412 เซรามกิขัน้สูง      3(2-3-4) 

    (Advanced Ceramics) 
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 209414 ว.คอ.414 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีซเีมนต   3(2-3-4) 

    (Science and Technology of Cement) 

 209416 ว.คอ.416 แกวและอนิาเมล     3(2-3-4) 

    (Glass and Enamel) 

 209423 ว.คอ.423 เคมโีลหกรรม 2      3(3-0-6) 

    (Metallurgical Chemistry 2) 

 209424 ว.คอ.424 การกัดกรอนและการควบคุมการกัดกรอน  3(3-0-6) 

    (Corrosion and Corrosion Control) 

 209427 ว.คอ.427 ปฏบิัตกิารเคมโีลหกรรม     1(0-3-0) 

    (Metallurgical Chemistry Laboratory) 

 209483 ว.คอ.483 เทคโนโลยกีระบวนการผลติผลติภัณฑพอลเิมอร  3(3-0-6) 

    (Polymer Process Technology) 

 209484 ว.คอ.484 หัวขอเลอืกสรรทางเทคโนโลยพีอลเิมอร   3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Polymer Technology) 

 209485 ว.คอ.485 ปฏบิัตกิารเทคโนโลยพีอลเิมอร    1(0-3-0) 

    (Polymer Technology Laboratory) 

 209486 ว.คอ.486 เทคโนโลยสีิ่งทอ      3(3-0-6) 

    (Textile Technology) 

และกระบวนวิชาเคมอีุตสาหกรรม (ว.คอ.) อื่นๆ ที่เปดสอนเพิ่มทุกระดับ หรอืเลอืกจากกระบวน

วชิาตอไปนี้ 

110332 วจ.อ.332 การออกแบบผลติภัณฑ     3(2-2-5) 

   (Production Design) 

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

   (Environmental Chemistry) 

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

   (Inorganic Chemistry 2) 

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

   (Inorganic Chemistry 3) 

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

206331 ว.คณ.331 แคลคูลัสขัน้สูง       3(3-0-6) 

   (Advanced Calculus) 

206341 ว.คณ.341 สมการเชิงอนุพันธสามัญ       3(3-0-6) 

   (Ordinary Differential Equations) 

206342 ว.คณ.342 สมการเชิงอนุพันธยอย     3(3-0-6) 

   (Partial Differential Equations) 

208263 ว.สถ.263 สถติเิบื้องตน      3(3-0-6) 

   (Elementary Statistics) 

หรอื 208264 ว.สถ.264 หลักสถติ ิ      3(3-0-6) 

    (Principles of Statistics) 

208345 ว.สถ.345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถติ ิ    3(3-0-6) 

   (Statistical Quality Control) 

208380 ว.สถ.380 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการวจัิยดําเนนิงาน   3(3-0-6) 

   (Introduction to Operational Research) 

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

   (Introduction to Materials Science) 

254181 วศ.ก.181 การเขยีนแบบวศิวกรรมสําหรับ    2(1-3-2) 

ผูที่มใิชนักศกึษาวิศวกรรม 

(Engineering Drawing for Non-Engineering Majors)     

254383 วศ.ก.383 การอนุรักษพลังงาน     3(3-0-6) 

   (Energy Conservation) 

254483 วศ.ก.483 ระบบการเปลี่ยนรูปพลังงาน    3(3-0-6) 

   (Energy Conversion Systems) 

256281 วศ.มร.281 วศิวกรรมเหมอืงแรเบื้องตน        3(3-0-6) 

   (Introduction to Mining Engineering) 

703244 บธ.กจ.244 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน   3(3-0-6) 

   (Production and Operation Management) 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

751443  ศศ.443 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

   (Industrial Economics) 

2.3 วชิาโท         ไมม ี
 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี     ไมนอยกวา  6 หนวยกติ 

เลอืกเรยีนจากกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

 

หมายเหต ุความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวชิาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวชิา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวชิา 

“1” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 1 

“2” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 2 

“3” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 3 

“4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 4 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถงึ หมวดหมูในสาขาวิชา ซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้ 

3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

แผน 1 เคมอีุตสาหกรรมท่ัวไป 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต   ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

001101 

  

ม.อ.101   การฟงและการพูด

ภาษาอังกฤษ 

3 001102   ม.อ.102 การอานและการเขยีน

ภาษาอังกฤษ  

3 

201111 ว.วท. 111 โลกแหงวทิยาศาสตร 3   201110 ว.วท. 110 คณิตศาสตรบูรณาการ 3 

202111 ว.ชว. 111 ชวีวทิยา 1 4   203113 ว.คม. 113 เคม ี2 3 

203111 ว.คม. 111 เคม ี1 3   203117 ว.คม. 117 ปฏบิัตกิารเคม ี2 1 

203115 ว.คม. 115 ปฏบิัตกิารเคม ี1 1   206112 ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2 3 

206111 ว.คณ. 111 แคลคูลัส 1 3   207117  ว.ฟส. 117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1 1 

  รวม 17   207187 ว.ฟส. 187 ฟสกิส 1 3 

      วชิาเลอืกเสรี  3 

  รวม 20 
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ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

001201 ม.อ. 201 การอานเชงิวเิคราะหและ

การเขยีนอยางมรีะสทิธผิล               

3 001202 ม.อ. 202 ภาษาอังกฤษในบริบททาง

อาชพี 

3 

203203 ว.คม. 203 เคมอีนิทรีย 1 3 203211 ว.คม. 211 เคมอีนนิทรีย 1 2 

203207 ว.คม. 207 ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรีย 1 1 203222 ว.คม. 222 เคมฟีสกิลั 1 3 

203235 ว.คม. 235 เคมวีเิคราะห 3 203228 ว.คม. 228 ปฏบิัตกิารเคมฟีสกิลั 1 1 

203288 ว.คม. 288 ปฏบิัตกิารเคมวีเิคราะห 1 วชิาเอกเลอืก  3 

206355 ว.คณ. 355 วธิเีชงิตัวเลข 3 วชิาศกึษาทั่วไป (กลุมวชิามนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร) 

3 

209201 ว.คอ. 201 ปริมาณสัมพันธทางเคม ี 3 วชิาเลอืกเสรี  3 

209211 ว.คอ. 211 เซรามกิสเบื้องตน 4  รวม 18 

รวม 21   

แผนกําหนดการศึกษาแบบปกต ิ

แผน 1 เคมอีุตสาหกรรมท่ัวไป 

 

ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

203323 

203324 

203327 

ว.คม. 323 

ว.คม. 324 

ว.คม. 327 

เคมฟีสกิลั 3 

เคมฟีสกิลั 4 

ปฏบิัตกิารเคมฟีสกิลั 2 

2 

2 

1 

201191 

208346 

ว.วท.191 

ว.สถ. 346    

การเรียนรูผานกจิกรรม  

สถติสิําหรับเคมอุีตสาหกรรม 

2 

4 

203331 ว.คม. 331 การวเิคราะหทางเคมดีวย

เคร่ืองมอื 

3 209372 ว.คอ. 372 หนวยปฏบิัตกิารทางเคมี

อุตสาหกรรม 2 

3 

203337 ว.คม. 337 ปฏบิัตกิารการวเิคราะหทาง

เคมดีวยเคร่ืองมอื 

1 209374 ว.คอ. 374 ปฏบิัตกิารหนวยปฏบิัตกิาร 

ทางเคมอุีตสาหกรรม 1 

1 

209301 ว.คอ. 301 เคมกีระบวนการอุตสาหกรรม 3 วชิาเอกเลอืก  6 

209302 ว.คอ. 302 ปฏบิัตกิารเคมกีระบวนการ  

อุตสาหกรรม 

1 วชิาศกึษาทั่วไป (กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม) 1 

209371 ว.คอ. 371 

หนวยปฏบิัตกิารทางเคมี

อุตสาหกรรม 1 

3 รวม 17 

  รวม 16    
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ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

209401 ว.คอ. 401   เคมจีลนและการออกแบบ

ปฏกิรณเคม ี

3 209476 

 

 

ว.คอ. 476  

 

   

การออกแบบโรงงานเคมี

                              

                             

3 

209493 ว.คอ. 493   การฝกงานในโรงงาน 2 209498 ว.คอ. 498    สัมมนาเคมอุีตสาหกรรม 1 

209473 ว.คอ. 473   หนวยปฏบิัตกิารทางเคมี

อุตสาหกรรม  3 

3 209497 ว.คอ. 497    ปญหาพเิศษทางเคมอุีตสาหกรรม 4 

209475 ว.คอ. 475   ปฏบิัตกิารหนวยปฏบิัตกิาร

ทางเคมอุีตสาหกรรม 2 

1 วชิาเอกเลอืกระดับ 400 3 

วชิาศกึษาทั่วไป (กลุมวชิามนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร) 

6 รวม 11 

วชิาเอกเลอืก  3     

รวม 18   

 

 

แผนกําหนดการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 

แผน 1 เคมอีุตสาหกรรมท่ัวไป 

 

ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

203323 

203324 

203327 

ว.คม. 323 

ว.คม. 324 

ว.คม. 327 

เคมฟีสกิลั 3 

เคมฟีสกิลั 4 

ปฏบิัตกิารเคมฟีสกิลั 2 

2 

2 

1 

201191 

208346 

ว.วท.191 

ว.สถ. 346    

การเรียนรูผานกจิกรรม  

สถติสิําหรับเคมอุีตสาหกรรม 

2 

4 

203331 ว.คม. 331 การวเิคราะหทางเคมดีวย

เคร่ืองมอื 

3 209372 ว.คอ. 372 หนวยปฏบิัตกิารทางเคมี

อุตสาหกรรม 2 

3 

203337 ว.คม. 337 ปฏบิัตกิารการวเิคราะหทางเคม ี

ดวยเคร่ืองมอื 

1 209374 ว.คอ. 374 ปฏบิัตกิารหนวยปฏบิัตกิาร 

ทางเคมอุีตสาหกรรม 1 

1 

209301 ว.คอ. 301 เคมกีระบวนการอุตสาหกรรม 3 209476 ว.คอ. 476    การออกแบบโรงงานเคม ี 3 

209302 ว.คอ. 302 ปฏบิัตกิารเคมกีระบวนการ  

อุตสาหกรรม 

1 วชิาเอกเลอืก 

วชิาศกึษาทั่วไป (กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม) 

6 

1 

209371 ว.คอ. 371 หนวยปฏบิัตกิารทางเคมี

อุตสาหกรรม 1 

     3 รวม 20 

วชิาศกึษาทั่วไป (กลุมวชิามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร) 3    

  รวม 19   
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

 

ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

209401 ว.คอ. 401   เคมจีลนและการออกแบบ

ปฏกิรณเคม ี 

3 209494 ว.คอ. 494    สหกจิศกึษา      6 

209473 ว.คอ. 473   หนวยปฏบิัตกิารทางเคมี

อุตสาหกรรม  3 

3 รวม 6 

209475 ว.คอ. 475   ปฏบิัตกิารหนวยปฏบิัตกิาร

ทางเคมอุีตสาหกรรม 2 

1     

209498 ว.คอ. 498    สัมมนาเคมอุีตสาหกรรม 1   

วชิาเอกเลอืก 

วชิาเอกเลอืกระดับ 400 

3 

3 

   

วชิาศกึษาทั่วไป )กลุมวชิามนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร( 

3     

รวม 17   

 

 

แผนกําหนดการศึกษาท่ีแนะนําสําหรับหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม 

แผน 2 วทิยาศาสตรซลิเิกตและเทคโนโลย ี

 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

001101 

  

ม.อ.101   การฟงและการพูด

ภาษาอังกฤษ 

3 001102 

  

ม.อ.102 การอานและการเขยีน

ภาษาอังกฤษ  

3 

201111 ว.วท. 111 โลกแหงวทิยาศาสตร 3 201110 ว.วท. 110 คณิตศาสตรบูรณาการ 3 

202111 ว.ชว. 111 ชวีวทิยา 1 4 203113 ว.คม. 113 เคม ี2 3 

203111 ว.คม. 111 เคม ี1 3 203117 ว.คม. 117 ปฏบิัตกิารเคม ี2 1 

203115 ว.คม. 115 ปฏบิัตกิารเคม ี1 1 206112 ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2 3 

206111 ว.คณ. 111 แคลคูลัส 1 3 207117  ว.ฟส. 117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1 1 

รวม 17 207187 ว.ฟส. 187 ฟสกิส 1 3 

    วชิาเลอืกเสรี  3 

  รวม 20 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

001201 ม.อ. 201 การอานเชงิวเิคราะหและ 

การเขยีนอยางมปีระสทิธผิล               

3 001202 ม.อ. 202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชพี 3 

203235 ว.คม. 235 เคมวีเิคราะห 3 203211 ว.คม. 211 เคมอีนนิทรีย 1 2 

203288 ว.คม. 288 ปฏบิัตกิารเคมวีเิคราะห 1 203222 ว.คม. 222 เคมฟีสกิลั 1 3 

209201 ว.คอ. 201 ปริมาณสัมพันธทางเคม ี 3 203228 ว.คม. 228 ปฏบิัตกิารเคมฟีสกิลั 1 1 

209211 ว.คอ. 211 เซรามกิสเบื้องตน 4 205231 ว.ธณ. 231    ผลกึศาสตรและผลกึศาสตร

ทางแสง 

4 

วชิาศกึษาทั่วไป (กลุมวชิามนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร) 

6 วชิาเอกเลอืก  3 

รวม 20 วชิาเลอืกเสรี  3 

  รวม 19 

 

แผนกําหนดการศึกษาแบบปกต ิ

แผน 2 วทิยาศาสตรซลิเิกตและเทคโนโลย ี

 

ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

203323 

203324 

203327 

ว.คม. 323 

ว.คม. 324 

ว.คม. 327 

เคมฟีสกิลั 3 

เคมฟีสกิลั 4 

ปฏบิัตกิารเคมฟีสกิลั 2 

2 

2 

1 

201191 

208346 

ว.วท.191 

ว.สถ. 346    

การเรียนรูผานกจิกรรม  

สถติสิําหรับเคมอุีตสาหกรรม 

2 

4 

203331 ว.คม. 331 การวเิคราะหทางเคมดีวยเคร่ืองมอื 3 209312 ว.คอ. 312     วทิยาศาสตรซลิเิกต 2 3 

203337 ว.คม. 337 ปฏบิัตกิารการวเิคราะหทางเคม ี

ดวยเคร่ืองมอื 

1 209372 ว.คอ. 372 หนวยปฏบิัตกิารทางเคมี

อุตสาหกรรม 2 

3 

209301 ว.คอ. 301 เคมกีระบวนการอุตสาหกรรม 3 209374 ว.คอ. 374 ปฏบิัตกิารหนวยปฏบิัตกิาร 

ทางเคมอุีตสาหกรรม 1 

1 

209302 ว.คอ. 302 ปฏบิัตกิารเคมกีระบวนการ  

อุตสาหกรรม 

1 วชิาเอกเลอืก  6 

209311 ว.คอ. 311    วทิยาศาสตรซลิเิกต 1   3 วชิาศกึษาทั่วไป (กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม) 1 

209316 ว.คอ. 316    การทดสอบเซรามกิและการ

วเิคราะหขอมลู                                                        

3  รวม 

 

20 

 รวม       19   
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

209411 ว.คอ. 411    ซลิเิกตเทคโนโลยี 3 209498 ว.คอ. 498    สัมมนาเคมอุีตสาหกรรม 1 

209413 ว.คอ. 413    วัสดุทนไฟ 3 209497 ว.คอ. 497    ปญหาพเิศษทางเคมี

อุตสาหกรรม 

4 

209415 ว.คอ. 415    ลักษณะเฉพาะและสมบัตขิอง 

เซรามกิ 

3 วชิาเอกเลอืก  3 

209493 ว.คอ. 493   การฝกงานในโรงงาน  2 วชิาเอกเลอืกระดับ 400 3 

วชิาศกึษาทั่วไป (กลุมวชิามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร) 3 รวม 11 

รวม 14   

 

แผนกําหนดการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 

แผน 2 วทิยาศาสตรซลิเิกตและเทคโนโลย ี

 

ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

203323 

203324 

203327 

ว.คม. 323 

ว.คม. 324 

ว.คม. 327 

เคมฟีสกิลั 3 

เคมฟีสกิลั 4 

ปฏบิัตกิารเคมฟีสกิลั 2 

2 

2 

1 

201191 

208346 

ว.วท.191 

ว.สถ.346    

การเรียนรูผานกจิกรรม  

สถติสิําหรับเคมอุีตสาหกรรม 

2 

4 

203331 ว.คม. 331 การวเิคราะหทางเคมดีวยเคร่ืองมอื 3 209312 ว.คอ. 312    วทิยาศาสตรซลิเิกต 2 3 

203337 ว.คม. 337 ปฏบิัตกิารการวเิคราะหทางเคมี

ดวยเคร่ืองมอื 

1 209372 ว.คอ. 372 หนวยปฏบิัตกิารทางเคมี

อุตสาหกรรม 2 

3 

209301 ว.คอ. 301 เคมกีระบวนการอุตสาหกรรม 3 209374 ว.คอ. 374 ปฏบิัตกิารหนวยปฏบิัตกิาร 

ทางเคมอุีตสาหกรรม 1 

1 

209302 ว.คอ. 302 ปฏบิัตกิารเคมกีระบวนการ  

อุตสาหกรรม 

1 วชิาเอกเลอืก  6 

209311 ว.คอ. 311    วทิยาศาสตรซลิเิกต 1   3 วชิาศกึษาทั่วไป (กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม) 1 

209316 ว.คอ. 316    การทดสอบเซรามกิและการ

วเิคราะหขอมลู                                                        

3  รวม 

 

20 

 รวม       19   
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

209411 ว.คอ. 411    ซลิเิกตเทคโนโลยี 3 209494 ว.คอ. 494    สหกจิศกึษา 6 

209413 ว.คอ. 413    วัตถุทนไฟ 3 รวม 6 

209415 ว.คอ. 415    ลักษณะเฉพาะและสมบัตขิอง 

เซรามกิ 

3    

209498 ว.คอ. 498   สัมมนาทางเคมอุีตสาหกรรม 1   

วชิาเอกเลอืก  6   

วชิาศกึษาทั่วไป (กลุมวชิามนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร) 

3   

 รวม 19   
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา 

 

คณะมนุษยศาสตร 

001101    การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

  LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการพูดและการฟง เพื่อการปฏสิัมพันธในบรบิททางสังคม

และวชิาการ อันจะกอใหเกิดการเรยีนรูตลอดชีวติ 

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

lifelong learning. 

 

001102  การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

  READING AND WRITING IN ENGLISH 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ โดยเนนการเรยีนรูคําศัพท การทบทวนไวยากรณอยางเปน

ระบบ การพัฒนาโครงสรางประโยคที่มคีวามหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงคของยอหนา เพื่อการ

สื่อสารอยางมปีระสทิธภิาพ อันจะกอใหเกดิการเรยีนรูตลอดชีวติ 

 English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary 

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

forms and purposes of paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful context. 

 

001201  การอานเชงิวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล  3(3-0-6) 

  CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวเิคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขยีนอยางมี

ประสทิธผิล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรยีน   
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

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

writing on topics of students’ interests. 

 

001202  ภาษาอังกฤษในบรบิททางอาชพี     3(3-0-6) 

  ENGLISH IN PROFESSIONAL CONTEXTS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

ลักษณะเฉพาะทางภาษา องคประกอบทางภาษาและทักษะทางภาษาของงานเขยีนเฉพาะสาขา

อาชีพ   

 Specific language features, language components of professional texts and language skills for 

professional texts. 

 

009103  การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ    3(3-0-6) 

  INFORMATION LITARACY AND INFORMATION PRESENTATION 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ ความตองการและการแสวงหา

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศและบรกิารสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบยีบ การสบืคน

สารสนเทศ การประเมนิสารสนเทศ       การนําเสนอสารสนเทศ การอางถงึและการเขยีนบรรณานุกรม 

The definition and the importance of information and information literacy, information needs 

and information seeking, information sources and information services, information resources and 

organization, information  searching, information evaluation, information presentation, citation and 

bibliography writing. 

 

013110            จิตวทิยากับชวีติประจําวัน      3(3-0-6) 

  PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

 จิตวทิยากับชีวติประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

ปจจัยดานสังคม 

 

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

 

050106          ศิลปะแหงการเปนมนุษยท่ีมคุีณคา         3(3-0-6) 

  HUMANISTIC ARTS     

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

 การศกึษาธรรมชาตแิละความหมายของความเปนมนุษยเพื่อความเขาใจและรูจักตนเองและผูอื่น 

มนุษยในสภาพแวดลอมปจจุบัน เปาหมายของมนุษย แนวทางวธิกีารหรอืศลิปะที่นําไปสูเปาหมายของ

มนุษย ความรูเชิงขอเท็จจริงและเชิงคุณคา การใชชีวติและทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมอยางสันติ ดวยมโน

ธรรมและสํานกึตอสังคม 

 The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and others; humanity 

in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through humanistic arts, factual 

knowledge and installation of values; living and working together peacefully and with a sense of social 

responsibility. 

 

คณะสังคมศาสตร 

154104           การอนุรักษสิ่งแวดลอม      3(3-0-6)        

  ENVIRONMENTAL CONSERVATION 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

 ปญหาในการจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเนนในเรื่อง ดนิ ปาไม น้ํา แร 

สัตวปา มนุษย พลังงานธรรมชาต ิ ทวิทัศนธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนวธิกีารอนุรักษและ

มาตรการในการอนุรักษที่จําเปนสําหรับประเทศไทย 

 Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil, 

forest, water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation 

measures necessary for Thailand.         
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คณะบรหิารธุรกิจ  

703244 การจัดการการผลติและดําเนินงาน             3 (3-0-6) 

  PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 703103  

Prerequisite  703103 

 ศกึษาถงึสวนประกอบขององคการและการจัดการในการผลติ การศกึษาถงึสถานที่ตัง้โรงงาน การ

ใชเนื้อที่ภายในโรงงาน การขนสงและการเก็บรักษาวัสดุในโรงงาน การบํารุงรักษาสถานที่ โรงงาน และ

เครื่องมอืเครื่องใช การศกึษาเวลาและการเคลื่อนไหวของการทํางาน หลักของการวางแผนดานการผลติ 

การใชระบบอัตโนมัตใินโรงงาน การจัดแบงประเภทงานตามความชํานาญเฉพาะดาน การกําหนดมาตรฐาน

ของงานและการปรับปรุงงาน การควบคุมและการรับรายงานผลที่ทําการซื้อ และการควบคุมวัตถุดบิ การ

กําหนดตารางการผลติ และการวัดผลผลติ ระดับการผลติและการจางงานแบบถาวร 

 Organizational and managerial elements in the area of manufacturing managements. 

Feasibility study and plant locations, layout, transportation and materials handling. Maintenance of 

building, plant and equipment. Time and motion study. Principles of manufacturing planning. 

Automation in factory. Specialization, standardization and simplification, control and feedback. 

Procurement and materials control. Scheduling production and evaluating results. Level production and 

stable employment. 

 

คณะเศรษฐศาสตร 

751100           เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน     3(3-0-6)       

  ECONOMICS FOR EVERYDAY LIFE     

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

 แนวคดิทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวติประจําวัน ที่เกี่ยวของกับการผลติ การบรโิภค ตลาด 

รายไดประชาชาติ      การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน 

เศรษฐกจิการคาและการเงินระหวางประเทศ   การพัฒนาเศรษฐกจิและสิ่งแวดลอม 

 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. 
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751443        เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 

  INDUSTRIAL ECONOMICS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 751102  

Prerequisite  751102 

ลักษณะและขอบเขตของกระบวนการอุตสาหกรรม  แบบแผนของการเตบิโตทางอุตสาหกรรม 

โครงสรางและการทําหนาที่ของอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสัมพันธ  การกําหนดแหลงอุตสาหกรรม 

 Nature and scope of the process of industrialization, the patterns of industrial growth the 

structure and functioning if industries and industrial relation, location of industries. 

 

คณะการสื่อสารมวลชน 

851100          การสื่อสารเบื้องตน       3(3-0-6) 

  INTRODUCTION TO COMMUNICATION 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

 ศกึษาแนวคดิดานการสื่อสาร  กระบวนการสื่อสาร   หนาที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน   

สื่อทางเลอืกและเทคโนโลยสีารสนเทศ ตอสังคม 

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

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

 

คณะนิติศาสตร 

176100         กฎหมายและโลกสมัยใหม                        3 (3-0-6) 

  LAW AND MODERN WORLD 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

 แนวคดิทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหวางประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสทิธชุิมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถิ่น 

ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศกึษาวเิคราะหปญหาจากกรณศึีกษาตางๆ 

เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม 
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 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its rules in society. Law and international societies. 

Lae 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. 

 

คณะวจิิตรศิลป 

110332  การออกแบบผลติภัณฑ      3(2-2-5) 

  PRODUCT DESIGN 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

เรยีนและทําปฏบิัตกิารเกี่ยวกับการออกแบบผลติภัณฑสําหรับการผลติงานฝมอืการผลติในระดับ

อุตสาหกรรม  และเยี่ยมชมกระบวนการผลติในระดับอุตสาหกรรม 

 Study and practice of product design for handicraft production and industrial production. Field 

observation of manufacturing processes. 

 

คณะวทิยาศาสตร 

201110      คณิตศาสตรบูรณาการ                                3(2-2-5) 

  INTEGRATED MATHEMATICAL SCIENCES 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

 คอมพวิเตอรในชีวิตประจําวัน คณติศาสตรและสถติิ ในปรากฏการณตางๆ การประยุกต

คณติศาสตร สถติิและคอมพวิเตอรในวชิาการ กระบวนการแกปญหาโดยใชคณติศาสตร สถติิ และ

คอมพวิเตอร กระบวนวชิานี้สําหรับนักศกึษาที่มพีื้นฐานทางวทิยาศาสตร 

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

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

statistics, and computer. This course is recommended for science-based students. 
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201111  โลกแหงวทิยาศาสตร       3(3-0-6) 

  THE WORLD OF SCIENCE 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

 ธรรมชาตแิละววิัฒนาการของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ระบบสุรยิะ การสังเกตดาวเคราะหและ

ดวงจันทรในปจจุบัน ความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางธรณภีาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชีวภาค

ของโลก ความอุดมสมบูรณ การกระจายตัวและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นทางสังคมรวมสมัยใน

ดานวทิยาศาสตรและสังคมมนุษย กระบวนวชิานี้อนุญาตใหเฉพาะนักศึกษาที่มพีื้นฐานทางวทิยาศาสตร 

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

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

Abundance, distribution and utilization of natural resources. Contemporary social issues in science and 

society. Enrollments are not permitted for non- science-based students. 

 

201191  การเรยีนรูผานกิจกรรม       2(0-6-0) 

  LEARNING THROUGH ACTIVITIES  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

การเขารวมกจิกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา การเสรมิทักษะและประสบการณ

ชีวติตางๆที่ถูกจัดขึ้นทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย เปนสวนประกอบที่ดทีี่ทําใหนักศกึษามสีวนรวม

ในชวงเวลาของการศกึษาในมหาวทิยาลัย  กจิกรรมตางๆเหลานี้สามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการ

เรยีนรูจากกจิกรรมตางๆไปพัฒนาในดานเกี่ยวกับการสรางจิตสํานกึที่ดี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย  

มกีารพัฒนาบุคลกิภาพ เขาใจการทํางานเปนทมี  มคีุณธรรม จรยิธรรม สามารถนําไปใช เปนแบบอยางใน

การดํารงชีพในอนาคต ไดอยางมคีวามสุขทัง้รางกายและจิตใจ  พรอมทัง้มจิีตสาธารณะ สํานกึและ

รับผิดชอบตอตนเอง 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. 
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201192  ดอยสุเทพศึกษา                  1(0-3-0) 

  DOI SUTHEP STUDY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

ศกึษาดอยสุเทพใน 4 มิต ิ คอื มติทิางกายภาพ : ธรณวีทิยา  มติทิางชีวภาพ : ระบบนเิวศ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  มติทิางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวทิยา และ มิตทิางการ

อนุรักษ : พื้นที่อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนเิวศ 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. 

 

202111  ชวีวทิยา 1        4(3-3-6) 

  BIOLOGY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

 แนวคดิทางชีววทิยาพื้นฐานดานเคมขีองชีวติ เซลล พันธุศาสตร พันธุศาสตรประชากรและแนวคดิ

เชิงววิัฒนาการ ประวัติศาสตรววิัฒนาการของความหลากหลายทางชีวภาพและนเิวศวทิยา 

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

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

 

203111    เคม ี1                         3(3-0-6) 

 CHEMISTRY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

ปรมิาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมใีนสารประกอบประเภทตางๆ อุณหพล

ศาสตรเชิงเคมี เคมไีฟฟา แกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออนกิ 

จลนพลศาสตรเชิงเคมี 
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 Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, chemical 

thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and ionic equilibrium, 

chemical kinetics. 

 

203113  เคม ี2         3(3-0-6) 

  CHEMISTRY 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203111  

Prerequisite  203111 

ธาตุเรพรเีซนเททฟีและโลหะแทรนซชัิน สารประกอบ  โคออรดเินชัน เคมีนวิเคลียร สารประกอบ

อนิทรยี  สารชีวโมเลกุล เคมกีับสิ่งแวดลอม เคมใีนชีวติประจําวัน 

 Representative elements and transition metals, coordination compounds, nuclear chemistry, 

organic chemistry, biomolecules, chemistry and environment, chemistry in the daily life. 

 

203115  ปฏบิัตกิารเคม ี1       1(0-3-0) 

  CHEMISTRY LABORATORY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ลงทะเบยีนพรอม 203111 

Prerequisite  Concerrent to 203111  

ปฏกิริยิาของทองแดง ความรอนของปฏกิริยิา การแยกสลายดวยไฟฟา เซลลกัลวานกิ และเซลล

ความเขมขน คาคงที่ของกาซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยอืกแข็ง โครงสรางผลกึ 

การไทเทรตระหวางกรด-เบส และแบบรดีอกซ  สมดุลกรดเบส และการแยกสลายดวยน้ํา คาผลคูณการ

ละลาย จลนพลศาสตรเชิงเคมี และการทดลองพเิศษ 

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

determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acid-base and redox 

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

experiment. 
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203117  ปฏบิัตกิารเคม ี2       1(0-3-0) 

  CHEMISTRY LABORATORY 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203115 และลงทะเบยีนพรอม 203113  

Prerequisite  203115 and Concerrent to 203113 

การวเิคราะหเชิงคุณภาพของแคตไอออนและแอนไอออนชนดิตางๆ สารประกอบโคออรดเินชัน 

เลขออกซเิดชันของแวเนเดยีม การวเิคราะหทางเคมีอนิทรยี การทดสอบสารชีวโมเลกุล การเตรยีมสาร

ซักฟอก การวเิคราะหน้ําเสีย การวเิคราะห สารที่อาจทําใหเกดิโรคมะเร็ง อทิธพิลของอุณหภูมทิี่มตีอการ

ละลายของเกลอื และการทดลองพเิศษ 

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

vanadium, organic chemistry analysis, biomolecules analysis, detergents preparation, wastewater 

analysis, analysis of carcinogenic substances, effects of temperature on the solubility of salts and 

special experiment. 

 

203203 เคมอีนิทรยี 1                 3(3-0-6) 

  ORGANIC CHEMISTRY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203104 หรอื 203151 หรอื 203113 

Prerequisite  203104 or 203151 or 203113  

โฮโมโลย ี ไอโซเมอรและสเตอรโิอไอโซเมอรของสารประกอบอะลฟิาตกิ  ทัง้ชนดิที่อิ่มตัว  และไม

อิ่มตัว  ชนิดของปฏกิริยิาที่เกดิกับสารอนิทรยี  พรอมทัง้ความไวและกลไกของปฏิกริยิาถงึการเตรยีมและ

สมบัตขิองสารประกอบอะลิฟาตกิ    ทัง้การวเิคราะหคุณภาพการประยุกตใชของทฤษฎอีเิล็กทรอนกิสวา

เลนซี ่ และสเปกโทรสโกปกับสมบัตทิางกายภาพของสารประกอบ 

 Homology, isomerism and stereoisomerism of saturated and unsaturated aliphatic compounds. 

Types of organic reactions. Activity and mechanism of reactions. Preparation and properties of aliphatic 

compounds and their qualitative analyses. Application of electronic valency theory and spectroscopy to 

the physical properties of the compounds. 
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203204 เคมอีนิทรยี 2                 3(3-0-6) 

  ORGANIC CHEMISTRY 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203203  

Prerequisite  203203  

สมบัตทิางเคมแีละไอโซเมอรของสารประกอบอะโรมาติก   สมบัตทิี่ตางกันของสารอะลฟิาตกิ  

การเตรยีมและสมบัตขิองสารประกอบอะโรมาตกิ  รวมทัง้การวเิคราะหคุณภาพของสารเหลานี้ การ

ประยุกตทฤษฎอีเิล็กทรอนกิสวาเลนซี ่  และสเปกโทรสโกปในการอธบิายสมบัตทิางกายภาพของ

สารอนิทรยี   

 Chemistry and isomerism of aromatic compounds. Various properties of aliphatic compounds in 

contrast with those of aromatic compounds. Preparation and properties of aromatic compounds and 

their qualitative analyses. Applications of electronic valency theory and spectroscopy of the 

compounds. 

 

203207 ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรยี 1               1(0-3-0) 

  ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  203108 หรอื 203157 หรอื 203117 และลงทะเบยีนพรอม 203203 

Prerequisite 203108 or 203157 or 203117 and concurrent to 203203 

 เปนกระบวนวชิาปฏบิัตกิารที่เกี่ยวของกับเทคนคิพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอขัน้ตอนการ

ทําปฏกิริยิาของสารอนิทรยี  และปฏกิริยิาของสารตางๆ  ที่มเีนื้อหาสอดคลองกับกระบวนวชิาบรรยายเคมี

อนิทรยีพื้นฐาน  203203  

 The contents of this laboratory course consist of various fundamental techniques which are 

necessary and important for carrying out organic reactions especially those which are associated with 

the lecture course. 

 

203208 ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรยี 2      1(0-3-0) 

  ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203207 และลงทะเบยีนพรอม 203204  

Prerequisite  203207 and concurrent to 203204 
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เปนกระบวนวชิาปฏบิัตกิารที่มเีนื้อหาสอดคลองกับกระบวนวชิาบรรยายเคมอีนิทรียพื้นฐาน 

203204 โดยศกึษาถงึการประยุกตปฏกิริยิาอนิทรยีตางๆ ในการสังเคราะหสารอนิทรยีและศกึษาสมบัต ิ

ทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบที่สังเคราะหได  

 This laboratory course, corresponding to the lecture (CHEM 204), consists of the application of 

various organic reactions in organic synthesis and the study of the physical and chemical properties of 

the synthesised compounds. 

 

203211  เคมอีนินทรยี 1        2(2-0-4) 

  INORGANIC CHEMISTRY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203113  

Prerequisite  203113 

โครงสรางอะตอม สมมาตรของโมเลกุลและพอยทกรุป โครงสรางโมเลกุลและแบบจําลองพันธะใน

โมเลกุล        โคเวเลนต  และสมบัตทิั่วไปของธาตุ 

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

models in covalent molecules and general properties of elements. 

 

203222 เคมฟีสกิัล 1        3(3-0-6) 

  PHYSICAL CHEMISTRY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203113, 206112 และ 207187 

Prerequisite  203113,  206112 and 207187 

สมบัตขิองแกส แกสสมบูรณและแกสจรงิ สมการสภาวะของแกส การนําเทอรโมไดนามกิสไปใช

กับระบบทางเคม ี  เอนธาลป เอนโทรป และพลังงานอิสระที่เปลี่ยนแปลงในปฏกิริิยาเคมี การประยุกตของ

เทอรโม-ไดนามกิสสําหรับระบบทางเคม ี สมดุลของวัฏภาค กฎของวัฏภาค ระบบของสวนประกอบเดี่ยว 

สองสวนประกอบ และสามสวนประกอบ เคมไีฟฟา สารละลายอเิล็กโทรไลต พฤตกิรรมของไอออนใน

สารละลาย กฎของเดอบาย-ฮักเกล  

 Properties of gases, perfect and real gases, equations of state for gases. Treatment of 

thermodynamics in chemical systems. Enthalpy, entropy and free energy changes in chemical 

reactions. Applications of thermodynamics in various chemical systems. Phase equilibria, the phase 
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rule, one-, two-, and three- component systems. Electro-chemistry. Solutions of electrolytes, 

behaviour of ions in solution, Debye-Huckel theory. 

 

203228 ปฏบิัตกิารเคมฟีสกิัล 1       1(0-3-0) 

  PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ 203222  

Prerequisite  Concurrent to 203222 

สมบัตทิางเทอรโมไดนามกิสของระบบทางเคมี เคมไีฟฟา การนําไฟฟาของไอออนและเซลลไฟฟา

เคมี สมดุลวัฏภาค ทฤษฎจีลนของแกสโมเลกุล 

 This course includes thermodynamic properties of chemical system, electrochemistry, 

conductivity of ions and electrochemical cell, phase equilibria and kinetic theory of gases. 

 

203235 เคมวีเิคราะห                 3(3-0-6) 

  ANALYTICAL CHEMISTRY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203113  

Prerequisite  203113  

สถติใินเคมวีเิคราะห การวิเคราะหโดยปรมิาตร การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวเิคราะหเชิงไฟฟา 

และเทคนคิการแยกสาร 

 Statistics in analytical chemistry, volumetric analysis, gravimetric analysis, electroanalysis and 

separation techniques. 

 

203250 เคมสีิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 

  ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203104 หรอื  203113  

Prerequisite  203104 or 203113 

มนุษยกับสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาเกี่ยวกับมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มตีอ

ระบบนเิวศน บทบาทของนักเคมทีี่มตีอปญหาสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพษิทางน้ํา อากาศ ในดิน โดยวธิี

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

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

and safety measures. Chemical aspects of water, air and soil pollution control with treatment to be 

discussed. 

 

203288 ปฏบิัตกิารเคมวีเิคราะห      1(0-3-0) 

  ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203117 และลงทะเบยีนพรอม 203235        

Prerequisite  203117 and Concurrent to 203235        

การฝกปฏบิัตกิารวเิคราะหเคมพีื้นฐาน ซึ่งเกี่ยวของกับเทคนคิการวเิคราะหทั่วไป เชน การไทเทรต 

ดวยระบบการตรวจวัดจุดยุตแิบบตางๆ เทคนคิการวเิคราะหโดยน้ําหนัก และเทคนคิโครมาโทกราฟแบบ

การแลกเปลี่ยนไอออน 

Laboratory practices in basic chemical analysis encompassing such as titrimetry with various 

end-point detection systems, gravimetry and ion exchange chromatography. 

 

203315 เคมอีนินทรยี 2       2(2-0-4) 

  INORGANIC CHEMISTRY 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203211  

Prerequisite  203211  

เคมสีถานะของแข็ง กรดและเบส  ออกซเิดชันและรีดักชัน และทฤษฎพีันธะในสารเชิงซอน 

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

complexes. 

 

203316 เคมอีนินทรยี 3       2(2-0-4) 

  INORGANIC CHEMISTRY 3 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203315  

Prerequisite  203315  
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การทบทวนทฤษฎพีันธะในสารเชิงซอน สมบัตขิองสารเชิงซอนโลหะแทรนซชัิน  เสถยีรภาพทาง

เทอรโมไดนามกิสของสารเชิงซอนโลหะแทรนซชัิน กลไกปฏกิริยิาของสารเชิงซอนโลหะแทรนซชัิน และบท

นําเกี่ยวกับเคมอีอรแกโนเมทัลลกิ 

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

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

complexes and introduction to organometallic chemistry. 

 

203318 ปฏบิัตกิารเคมอีนินทรยี      1(0-3-0) 

  INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ลงทะเบยีนพรอมกับ 203314 หรอื 203316  

Prerequisite  Concurrent to 203314 or 203316 

การจัดตัวของอะตอมหรอืไอออนในโครงผลกึ การเตรยีมตะกั่ว เตตระอะซเิตทและไดพริดิเินยีม

เฮกซะคลอโรพลัมเบท(IV) อทิธพิลความเขมของสนามลแิกนดที่มตีอสเปกตราของสารประกอบเชิงซอน 

CU (II) การเตรยีม คุณสมบัตแิละการวเิคราะหธาตุทรานซิชัน (เหล็ก) การศกึษาแมกเนโตเคมขีอง

สารประกอบเชิงซอน ศกึษาเสถยีรภาพของเลขออกซเิดชัน การเตรยีมและการพสิูจนหาไอโซเมอรทาง

เรขาคณติของโคบอลท (III) อมิโินไดอะซเิตท ประโยชนของสารประกอบอนนิทรยี 

 The study of the packing of atoms or ions in crystals, preparation of lead tetra-acetate and 

dipyridinium hexachloroplumbate (IV), the influence of ligand-field strength upon the spectra of Cu (II) 

complexes, the preparation, properties and analysis of transition elements (Iron), Magnetochemistry. 

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

imino-diacetate system, the uses of inorganic compounds. 

 

203323 เคมฟีสกิัล 3        2(2-0-4) 

  PHYSICAL CHEMISTRY 3 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203222  

Prerequisite  203222 

ทฤษฎจีลนโมเลกุลของแกส ทฤษฎจีลนพลศาสตรเคมี และโฟโตเคมี  

 The molecular kinetic theory of gases, the theory of chemical kinetics and photochemistry. 
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203324 เคมฟีสกิัล 4        2(2-0-4) 

  PHYSICAL CHEMISTRY 4 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203222  

Prerequisite  203222 

เคมพีอลเิมอรพื้นฐานไดแก ปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชัน น้ําหนักโมเลกุลของพอลเิมอร พอลเิมอรใน

สถานะของแข็ง      การระบุเอกลักษณ   พอลเิมอร การจําแนกประเภทพอลเิมอร พอลเิมอรในฐานะวัสดุ

ชนดิใหม และ เคมคีอลลอยดและเคมพีื้นผิว ไดแก สถานะของคอลลอยด สมบัตทิางจลนศาสตร สมบัติ

ทางแสง ของเหลว-แกส และผิวสัมผัสระหวางของเหลว-ของเหลว ผิวสัมผัสระหวางของแข็ง-แกส 

ผิวสัมผัสระหวางของแข็ง-ของเหลว 

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

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

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

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

liquid interface, charged interfaces and colloid stability. 

 

203327 ปฏบิัตกิารเคมฟีสกิัล 2      1(0-3-0) 

  PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203228; และลงทะเบยีนพรอมกับ 203321, 203323 หรอื 203324 

Prerequisite  203228; and Concurrent to 203321, 203323 or 203324 

 กระบวนวชิานี้เกี่ยวกับการศกึษาอัตราการเกดิปฏกิริยิาตางๆ การหาคาคงที่อัตรา รวมทัง้ผลของ

อุณหภูมิตออัตรา        การเกดิปฏกิริยิา การดูดซับของสารละลาย และบทนําสูเคมพีอลเิมอร 

 This course includes the studies of rate of reactions, rate constant determination and 

temperature dependent of reaction rate. Adsorption study of solution and introduction to polymer 

chemistry. 

 

203331 การวเิคราะหทางเคมดีวยเครื่องมอื     3(3-0-6) 

  INSTRUMENTAL METHODS OF CHEMICAL ANALYSIS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203234 และ 203238; หรือ 203236 และ 203239; 

หรอื 203235 และ 203288  
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Prerequisite  203234 and 203238; or 203236 and 203239; 

or 203235 and 203288 

ทฤษฎี    วชิาการอุปกรณ   และการประยุกตของวธิกีารทางสเปกโทรโฟโตเมตรชีนดิอัลตรา ไวโอ

เลต  วสิเิบลิและอนิฟราเรด และรายละเอยีดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการวเิคราะหทางโครมาโทกราฟ 

 Theories, instrumentation and applications of ultraviolet, visible and infrared 

spectrophotometric methods and details of some chromatographic analyses. 

 

203337 ปฏบิัตกิารการวเิคราะหทางเคมดีวยเครื่องมอื   1(0-3-0) 

  INSTRUMENTAL METHODS OF CHEMICAL ANALYSIS LABORATORY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203331 หรอืลงทะเบยีนพรอมกับ 203331  

Prerequisite  203331 or Concurrent to 203331 

กระบวนวชิานี้เกี่ยวกับปฏบิัตกิารวเิคราะหทางเคมดีวยเครื่องมอืชนดิตางๆ เชน เครื่องมอืทางสเปก

โทรสโกปทางโครมาโทกราฟ ทางเรดโิอเคม ี นอกจากนัน้ยังมกีารทําปญหาพเิศษในการวเิคราะหทางเคมี

ดวยเครื่องมอือกีดวย 

 This course deals with laboratory session of various instrumental methods of analysis; for 

example, spectroscopic and chromatographic instruments, radiometric equipments. In addition, special 

problem, relevant to instrumental method of analysis, will also be carried out. 

 

203471  เคมพีอลเิมอร 1       2(2-0-4) 

  POLYMER CHEMISTRY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203324 และลงทะเบยีนพรอมกับ 203477 

Prerequisite  203324 and Concurrent to 203477 

การทบทวนเกี่ยวกับเคมพีอลเิมอร น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยและการกระจายของน้ําหนักโมเลกุลของ

พอลเิมอร การเปลี่ยนสถานะของพอลเิมอรเนื่องจากความรอน สมบัตเิชิงกลของพอลเิมอร การ

เสื่อมสภาพ และเสถยีรภาพของพอลเิมอร 

 Review of polymer chemistry, polymer molecular weight averages and distribution, 

temperature transitions in polymers, mechanical properties, polymer degradation and stabilization. 
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203474 เคมพีอลเิมอร 2       2(2-0-4) 

  POLYMER CHEMISTRY 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203471 หรอื 203473; และลงทะเบยีนพรอมกับ 203478  

Prerequisite  203471 or 203473; and Concurrent to 203478 

กลไกเบื้องตน และลักษณะทางจลนเคมีของปฏกิริยิาการเกดิพอลเิมอรแบบตางๆ สเตปไวซ-พอลิ

เมอไรเซชัน เชน-แอดดชัินพอลเิมอไรเซชัน โคพอลิเมอไรเซซันและการเปลี่ยนแปลงโครงสราง วธิกีาร

สังเคราะหพอลเิมอรในทางปฏบิัต ิ

 

 Basic mechanisms and kinetic features of the various types of polymer-forming reactions. 

Step-wise and chainaddition polymerisation, copolymerisation and structural conversions. Practical 

methods of polymer synthesis. 

 

203477 ปฏบิัตกิารเคมพีอลเิมอร 1      1(0-3-0) 

  POLYMER CHEMISTRY LABORATORY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ลงทะเบยีนพรอมกับ 203471 หรอื 203473  

Prerequisite  Concurrent to 203471 or 203473 

การทดลองเกี่ยวกับเคมพีอลเิมอร รวมทัง้วธิกีารหามวลโมเลกุลของพอลเิมอร ความสัมพันธ

ระหวางโครงสราง-สมบัต ิการพสิูจนชนดิของพอลเิมอรโดยวธิสีเปกโทรสโคป การสลายตัว และการทําให

พอลเิมอรเสถยีร 

 Selected experiments in polymer chemistry including methods of polymer molecular weight 

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

degradation and stabilisation of polymers. 

 

203478 ปฏบิัตกิารเคมพีอลเิมอร 2      2(0-6-0) 

  POLYMER CHEMISTRY LABORATORY 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203477 และลงทะเบยีนพรอมกับ 203474  

Prerequisite  203477 and Concurrent to 203474 
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การทดลองเคมพีอลเิมอรเกี่ยวกับการสังเคราะหพอลเิมอร พอลเิมอไรเซชันแบบบัลค แบบ

สารละลาย แบบแขวนลอย และแบบอมัิลชัน ปฏกิริยิาแบบแอดดชัิน และคอนเดนเซชัน รวมทัง้การศกึษา

จลนศาสตร 

 Selected experiments in polymer chemistry dealing with polymer synthesis. Polymerisations in 

bulk, solution, suspension and emulsion; addition and condensation types, including kinetic studies. 

 

205231  ผลกึศาสตรและผลกึศาสตรทางแสง    4(3-3-6) 

  CRYSTALLOGRAPHY AND OPTICAL CRYSTALLOGRAPHY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี  

Prerequisite  None 

ผลกึศาสตรกายภาพและโครงสราง วธิกีารบรรยายผลกึ ผลกึศาสตรทางรังสเีลี้ยวเบนเบื้องตน 

สมบัตทิางแสงของวัตถุไมทึบแสง และการประยุกต สมบัตทิางแสงในการจําแนกชนดิแรภายใตกลอง

จุลทรรศนศลิาวรรณนา 

 Physical and structural crystallography, procedure in crystal description, introduction to X-ray 

crystallography, optical properties of non-opaque substances and application of optical properties to 

the identification of non-opaque minerals under the petrographic microscope. 

 

206111  แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 

  CALCULUS 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี  

Prerequisite  None 

อนุพันธและการประยุกต การหาปรพิันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต  

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

and some applications. 

 

206112  แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 

  CALCULUS 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 206111  

Prerequisite  206111 
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สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง ฟงกชันของหลายตัวแปร ปรพิันธหลายช้ัน อนุกรมอนันต 

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

and infinite series. 

 

206331 แคลคูลัสข้ันสูง        3(3-0-6) 

 ADVANCED CALCULUS  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 206112 หรอื 206203 หรอื 206261  

Prerequisite  206112 or 206203 or 206261 

ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบยีนของการแปลง คาสูงสุดและคาตํ่าสุด ตัวคูณลากรานจ  ปรพิันธ

จํากัดเขต การหาอนุพันธภายใตเครื่องหมายปรพิันธ ปรพิันธไมตรงแบบ ปรพิันธเชิงวงรี 

 Function of several variables, jacobian of transformation, Maxima and minima, Lagrange 

multiplier. Definite integrals, differentiation under the integral sign. Improper integrals, Elliptic integrals. 

 

206341 สมการเชงิอนุพันธสามัญ      3(3-0-6) 

  ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 206112 หรอื 206203 

Prerequisite  206112 or 206203 

สมการอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนสามัญอันดับสูงที่มีสัมประสทิธิ์เปนคา

คงตัว ระบบเชิงเสนของสมการเชิงอนุพันธสามัญ การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิง

อนุพันธสามัญ ผลเฉลยใกลจุดสามัญ ผลเฉลยโดยวธิโีฟรเบนอิุส สมการเลอช็องดรและสมการเบสเซลิ 

 First order ordinary differential equations. Higher order linear ordinary differential equations 

with constant coefficients. Linear system of ordinary differential equations. Laplace transform. Series 

solution of ordinary differential equations, solution near ordinary point, solution by Frobenius method. 

Legendre and Bessel equations. 

 

206342 สมการเชงิอนุพันธยอย      3(3-0-6) 

  PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 206267 หรอื 206341  

Prerequisite  206267 or 206341  
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สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง สมการเชิงเสนและกึ่งเชิงเสน วธิขีองพื้นผิวลักษณะเฉพาะ

ปญหาโคชี ทฤษฎบีทการมจีรงิและทฤษฎบีทความเปนไดอยางเดยีว สมการเชิงเสนเอกพันธและสมการเชิง

เสนไมเอกพันธ สมการไมเชิงเสน สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสอง พื้นผิวเชิงปรพิันธ พื้นผิว

ลักษณะเฉพาะ การจําแนกสมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสอง รูปแบบบัญญัติ การแยกตัวแปร วธิกีาร

แยกตัวแปร สมการคลื่น สมการความรอน สมการลาปลาซ ทฤษฎบีทสตูรม-ลยีูวลี 

 First order partial differential equation, linear and quasi-linear equation, characteristic surface, 

Cauchy problems, existence and uniqueness theorem, homogeneous and nonhomogeneous linear 

equations, nonlinear equation. Second order partial differential equations, integral surfaces, 

characteristic surface, classification of second order partial differential equations, canonical form. 

Separation of variables, method of separation of variables, wave equation, heat equation, Laplace 

equation. Sturm-Liouville theory. 

 

206355  วธิเีชงิตัวเลข        3(3-0-6) 

  NUMERICAL METHOD 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 206112  หรอื 206203 หรือ 206261 

Prerequisite  206112 or 206203 or 206261  

คาคลาดเคลื่อนในระเบยีบวธิเีชิงตัวเลข  พหุนามที่ใชในการประมาณคาในชวงและการปรับเสนโคง  

การหาปรพิันธเชิงตัวเลข  การหาอนุพันธเชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสนและ

สมการไมเชิงเสน  ผลเฉลยของสมการหนึ่งตัวแปร  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

 Error in numerical method. Interpolating polynomials and curve fitting. Numerical integration, 

Numerical differentiation. Numerical solution of systems of linear and nonlinear equations. Solution of 

one variable equation. Numerical solution of ordinary differential equations. 

 

207117  ปฏบิัตกิารฟสกิส 1       1(0-3-0) 

  PHYSICS LABORATORY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี  

Prerequisite  None 
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กระบวนวชิาปฏบิัตกิารเกี่ยวกับการใชวธิกีารทางวทิยาศาสตรในฟสกิสพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย 

การทดลองตางๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสกิส

ยุคใหม 

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

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

physics. 

 

207187  ฟสกิส 1       3(3-0-6) 

  PHYSICS 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี  

Prerequisite  None 

ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรและภาพรวมของฟสกิส กลศาสตร การแกวงกวัดและคลื่น อุณหพล

ศาสตร ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ ทัศนศาสตร และฟสกิสยุคใหม 

 Nature of science and overall picture of physics, mechanics, oscillations and waves, 

thermodynamics, DC and AC circuits, optics, and modern physics. 

 

208263 สถิตเิบื้องตน        3(3-0-6) 

  ELEMENTARY STATISTICS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี  

Prerequisite  None 

ทบทวนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสถติ ิความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน การประมาณ

คาและการทดสอบสมมุตฐิานของพารามเิตอรของประชาการตางๆ  โดยใช Z-test, t-test, χ2-test และ 

F-test การประยุกตไคสแควร การวเิคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ 

 Review of basic statistical knowledge. Probability and probability distribution. Estimation and 

test of hypothesis concerning parameters of populations by using Z-test, t-test, χ2 test and F-test 

Application of Chi-square. Analysis of variance. Regression and correlation. 

 

208264 หลักสถิต ิ        3(2-2-5) 

  PRINCIPLES OF STATISTICS 
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เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี  

Prerequisite  None 

ขอมูลสถติแิละการจัดการขอมูล จรรยาบรรณสําหรับนักสถติิ ความนาจะเปนและการแจกแจง

ความนาจะเปน การประมาณคาและการทดสอบสมมุตฐิานสําหรับประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม การ

ทดสอบภาวะรูปดี การวเิคราะหความสัมพันธของสองตัวแปร การวเิคราะหการถดถอย และการวเิคราะห

ความแปรปรวน  

 Statistical data and datamanagement, etiquette for statisticians, probability and probability 

distributions, estimation and hypothesis testing for one and two populations, goodness-of-fit test, 

relationship analysis between two variables, regression analysis and analysis of variance.  

 

208345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ      3(3-0-6) 

  STATISTICAL QUALITY CONTROL 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208264  

Prerequisite  208264 

วัตถุประสงคของการควบคุมคุณภาพในเชิงสถติิ และวัฏจักรของการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิ

ควบคุมความแปรผัน  แผนภูมคิวบคุมคุณลักษณะ    ความสัมพันธบางประการระหวางแผนภูมคิวบคุม

และเทคนคิบางอยางทางสถติ ิ  การเลอืกตัวอยางที่ยอมรับได 

 Objectives of statistical quality control and quality control circle. Control chart for variables. 

Control chart for attributes. Some aspects of the relationship between control charts and certain other 

statistical techniques. Acceptance sampling. 

 

208346 สถิตสิําหรับเคมอีุตสาหกรรม      4(3-3-6) 

  STATISTICS FOR INDUSTRIAL CHEMISTRY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี  

Prerequisite  None 

สถติศิาสตรในเคมอีุตสาหกรรม ทักษะเชิงสถติ ิ ความคดิเชิงสถติ ิ และเหตุผลเชิงสถติ ิ เพื่อการ

ตรวจสอบอยางเปนวทิยาศาสตร และการจัดการการผลติในเคมอีุตสาหกรรม ขอมูลและการสรุปขอมูล 

ปรากฏการณเชิงสุม ความนาจะเปน ตัวแปรสุม และฟงกชันความนาจะเปน ฟงกชันความนาจะเปนพื้นฐาน
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ที่สําคัญสําหรับเคมอีุตสาหกรราม  การอนุมานทางสถติแิละการประยุกตในเคมีอุตสาหกรรม  ระเบยีบวธิี

ทางสถติสิําหรับเคมอีุตสาหกรรมและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ 

 Statistics in industrial chemistry, statistical literacy, statistical thinking, and statistical reasoning 

for scientific investigation and production management in industrial chemistry, data and data 

summarization, random phenomena, probability, random variable, and probability function, key 

probability functions for industrial chemistry, statistical inference and its applications in industrial 

chemistry, statistical methodologies for industrial chemistry and the uses of statistical packages. 

 

208380 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการวจัิยดําเนินงาน    3(3-0-6) 

  INTRODUCTION TO OPERATIONAL RESEARCH 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208263  

Prerequisite  208263 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวธิกีารวจัิยดําเนนิงานในปญหาดานวศิวกรรมอุตสาหการสมัยใหม : 

แกปญหาโดยใชแบบจําลองทางคณติศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองเกี่ยวกับการขนสง ทฤษฎี

ของเกมในกระบวนการตัดสินใจ ทฤษฎแีถวคอยและการจําลองแบบปญหา 

 Introduction to the methodology of operational research in modern industrial engineering 

problems. Problem solving by using mathematical models. Linear programming. Transportation model. 

Games theory in decision making process. Queuing theory and simulation. 

 

209198 อุตสาหกรรมและความสัมพันธกับวัฒนธรรมทองถ่ินและสิ่งแวดลอม  1(0-3-0) 

         INDUSTRIES AND RELATIONSHIP TO LOCAL CULTURE AND ENVIRONMENT 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี

Prerequisite  None 

เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมทองถิ่นลานนา ไดแก อุตสาหกรรมเซรามกิ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและสยีอม ในเขตภาคเหนอืของประเทศไทย เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ

ไทยที่เกี่ยวของกับบรบิททางสิ่งแวดลอม ไดแก อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

ในโรงงานอุตสาหกรรม รับฟงการบรรยายวิชาการหัวขอที่เกี่ยวของจากผูประกอบการ/คณาจารยผูควบคุม

กจิกรรม และการเขยีนรายงานผลการเรยีนรูของนักศกึษา Visiting industrial plants related to 

Lanna local culture; ceramic industry, textile and dyeing industry in the North of Thailand, visiting 
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industrial plants in Thailand related to environmental context; renewable energy industry, 

environmental management system in industries, attending orientation or lectures by 

entrepreneurs/lecturers and student report writing. 

 

209201  ปรมิาณสัมพันธทางเคมี      3(3-0-6) 

  CHEMICAL STOICHIOMETRY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203104 และ 203108; หรอื 203113 และ 203117; และ 

   206104 หรอื 206112  

Prerequisite  203104 and 203108; or 203113 and 203117; and 206104 or 206112 

ดุลมวลสารของระบบที่ไมเกดิปฏกิริยิาเคม ี ดุลมวลสารของระบบที่เกดิปฏกิริยิาเคมี ดุลพลังงาน

ของระบบที่มกีารไหล ดุลความรอนของระบบที่ไมเกดิปฏกิริยิาเคม ี ดุลความรอนของระบบที่เกดิปฏกิริยิา

เคมี การเผาไหม ปรมิาณสัมพันธของหนวยปฏบิัตกิารและการประยุกตปรมิาณสัมพันธ ดุลมวลสารและ

ดุลพลังงานกับปญหาทางอุตสาหกรรมเคมี 

 Mass balance of non-chemical reaction system, mass balance of chemical reaction system, 

energy balance of flow system, heat balance of non-chemical reaction system, heat balance of 

chemical reaction system, combustion, stoichiometry of unit operations and applications of 

stoichiometry, mass balance and energy balance with problems in chemical industries. 

 

209203 ความรูเบื้องตนทางเคมอีุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

  ELEMENTARY INDUSTRIAL CHEMISTRY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203104 และ 203108  

Prerequisite  203104 and 203108 

เทคนคิพื้นฐานทางเคมีอุตสาหกรรม การทํางานของหมอไอนํา้ คอมเพรสเซอร เครื่องสูบ เครื่องวัด

อุณหภูมิ วาลว และเกจ ระบบควบคุมอัตโนมัต ิกระบวนการผลิต การเตรยีม สมบัต ิและกัมมันตภาพของ

ตัวเรงปฏกิริยิาในปฏกิริยิาเคม ี การควบคุมและการจัดการสารมลพษิในโรงงานอุตสาหกรรม ความ

ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม สทิธบิัตรและทรัพยสินทางปญญา 

 Basic techniques in industrial chemistry, operations of boilers, compressors, pumps, 

temperature measuring device, valves and gauges, automatic control system, production processes, 
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preparation, properties and activities of catalysts in chemical reactions, control and management of 

pollutants in industries, safety in industries, patents and intellectual properties. 

 

 

209204 ปฏบิัตกิารเคมอีุตสาหกรรมมูลฐาน     1(0-3-0) 

  ELEMENTARY INDUSTRIAL CHEMISTRY LABORATORY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  209203 หรอื ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ 209203 

Prerequisite  209203 or Concurrent to 209203 

การเตรยีมสารเคม ีการทํางานของหมอไอนํา้ การทํางานของเครื่องสูบ วาลว และเกจ การทํางาน

ของมาตรอัตราการไหลแบบลูกลอย การสรางและเทยีบมาตรฐานเทอรโมคัปเปล ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

การผลติปโตรเลยีม การตรวจพสิูจนชนดิพลาสตกิอยางงาย การแยกโลหะจากสนิแร การผลติ

เครื่องปนดนิเผาและเคลอืบ การเตรยีมและการหาลักษณะเฉพาะของตัวเรงปฏกิิรยิา การบําบัดสภาพนํ้า

เสยี และการกําจัดของเสยีเคมี 

 Chemical reagent preparation, boiler operation, pumps, valves and gauge operation, 

rotameter operation, fabrication and standard calibration of thermocouples, automatic control system, 

petroleum production, simple identification of plastics, extraction of metals from ores, pottery and 

glaze production, preparation and characterization of catalyst, wastewater treatment and chemical 

waste disposal. 

209211  เซรามกิสเบื้องตน          4(3-3-6) 

  INTRODUCTION TO CERAMICS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี  

Prerequisite  None 

บทนํา วัตถุดบิ การขึ้นรูป เคลอืบและการชุบเคลอืบ การทําแหงและเครื่องทําแหง  การเผาและ

เตาเผา 

 Introduction, raw materials, forming, glazes and glazing, drying and dryer, firing and kilns. 

 

209212  เซรามกิเพื่อการกอสรางและเซรามกิเพื่องานเทคนิค     3(2-3-4) 

  CONSTRUCTIONAL AND TECHNICAL CERAMICS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  209211 
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Prerequisite  209211 

บทนําเกี่ยวกับเซรามกิเพื่อการกอสราง การผลติและอุตสาหกรรมอฐิ การผลติและอุตสาหกรรม

กระเบื้อง การผลติ และอุตสาหกรรมสุขภัณฑ และเซรามกิเพื่องานเทคนคิ 

 Introduction to constructional ceramics, brick industry and production, tile industry and 

production, industry, manufacturing, and technical ceramics. 

 

209301 เคมกีระบวนการอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

  INDUSTRIAL PROCESS CHEMISTRY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203104 และ 203108; หรอื 203113 และ 203117  

Prerequisite  203104 and 203108; or 203113 and 203117 

กระบวนการปรับสภาพน้ําเพื่อใชในโรงงานและการบําบัดสภาพ  น้ําเสยี กระบวนการผลติกรด

อนิทรยีและกรดอนนิทรยี  แอลคาไลน   โซเดยีมคลอไรด สบูและสารซักฟอก ปุย น้ําตาล ซเีมนต เยื่อ

กระดาษและกระดาษ สารสแีละสทีา น้ํามันเพื่อการบรโิภค แอลกอฮอล และกระบวนการในอุตสาหกรรม

อาหาร 

 Water treatment for utilising in plants and wastewater treatment, manufacturing processes of 

organic and inorganic acids, alkaline, sodium chloride, soap and detergent, fertiliser, sugar, cement, 

pulp and paper, pigment and paint, edible oil, alcohol and processes in food industries. 

 

209302 ปฏบิัตกิารเคมกีระบวนการอุตสาหกรรม    1(0-3-0) 

  INDUSTRIAL PROCESS CHEMISTRY LABORATORY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 209301 หรอื ลงทะเบยีนพรอมกับ 209301 

Prerequisite  209301 or Concurrent to 209301  

กระบวนการปรับสภาพน้ําเพื่อใชในโรงงาน กระบวนการผลติกรดอนนิทรยี โซดาแอช โซดาไฟ 

โซเดยีมคลอไรด สบูและสารซักฟอก ปุย กระบวนการฟอกจางสนี้ําตาล กระบวนการผลิตซเีมนต เยื่อ

กระดาษ สารสี น้ํามันเพื่อการบรโิภค การหมักเอทานอล และกระบวนการผลตินมผง 

 Water treatment for utilising in plants, manufacturing processes of inorganic acid, soda ash, 

caustic soda, sodium chloride, soap and detergent, fertiliser, sugar clarifying process, manufacturing 

processes of cement, pulp, pigment, edible oil, ethanol fermentation and manufacturing process of 

instant milk. 
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209304 อุณหพลศาสตรในเคมอีุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

 THERMODYNAMICS IN INDUSTRIAL CHEMISTRY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  206203 และ 203321; หรือ 206203 และ 203323 และ 203324; หรอื 206112 

และ 203323 และ 203324 

Prerequisite  206203 and 203321; or 206203 and 203323 and 203324; or    206112 and 

203323 and 203324 

บททบทวนเกีย่วกับอุณหพลศาสตร ความสัมพันธทางอุณหพลศาสตร สมดุลวัฏภาค ปฏกิริยิาเคม ี

และการผลติกําลัง 

Review of thermodynamics, thermodynamics relations, phase equilibria, chemical reactions 

and power production. 

 

209311  วทิยาศาสตรซลิเิกต 1           3(2-3-4) 

  SILICATE SCIENCE 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 209211  

Prerequisite  209211 

โครงสรางอะตอม พันธะและโครงสรางผลกึ โครงสรางซลิเิกตและโครงสรางที่ไมใชซลิเิกต 

โครงสรางแกว คอลลอยดของดนิ อันตรกริยิาของดนิกับน้ํา พฤตกิรรมของดนิในน้ํา และพฤตกิรรม

พลาสตกิ 

 Atomic structure, bonding and crystal structure, silicate structure and non-silicate structure, 

glass structure, clay colloid, interaction of clay and water, behavior of clay in water and plastic 

behavior. 

 

209312  วทิยาศาสตรซลิเิกต 2           3(2-3-4) 

  SILICATE SCIENCE 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 209311  

Prerequisite  209311 

แผนภาพวัฏภาคเซรามกิ การแปลงวัฏภาค ปฏกิริยิาของแข็ง-ของแข็ง พฤติกรรมการทําแหง 

ปฏกิริยิาซลิเิกตวทิรฟิเคชัน  และการเตบิโตของเกรน 
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 Ceramic phase diagram, phase transformation, solid-solid reactions, drying behavior, silicate 

reactions, vitrification, and grain growth. 

 

209316 การทดสอบเซรามกิและการวเิคราะหขอมูล        3(2-3-4) 

  CERAMIC TESTING AND DATA ANALYSIS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 209211  

Prerequisite  209211 

การชักตัวอยาง การวัดสมบัตกิายภาพของเซรามกิ การวเิคราะหขนาดอนุภาค การวเิคราะหทาง

เคมี การวเิคราะหทางแร การวเิคราะหทางความรอน การทดสอบเชิงกล การทดสอบปูนปลาสเตอร และ

การวเิคราะหขอมูลเชิงสถติิ 

 Sampling, measurement of physical properties of ceramics, particle size analysis, chemical 

analysis, mineralogical analysis, thermal analysis, mechanical testing, tests on plaster of Paris, and 

statistical analysis of data. 

 

209322 เคมโีลหกรรม 1          3(3-0-6) 

  METALLURGICAL CHEMISTRY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  209201 และ 203321 

Prerequisite  209201 and 203321 

บทนําเกี่ยวกับโลหกรรมและสนิแร การแตงแร อุณหพลศาสตรในโลหกรรม แผนภาพ        ริชารด

สัน-เอลลงิแฮม แผนภาพอาณาเขต จลนพลศาสตรของปฏกิริยิาเคมใีนการเปลี่ยนสนิแรเปนโลหะ 

เช้ือเพลงิในโลหกรรม กากถลุง กระบวนการแยกโลหะดวยความรอน กรณศีกึษาการแยกโลหะดวยความ

รอน กระบวนการแยกโลหะดวยการชะ กรณีศึกษาการแยกโลหะดวยการชะ กระบวนการแยกโลหะดวย

ไฟฟา กรณศีกึษาการแยกโลหะดวยไฟฟา และกรณศีกึษาอุตสาหกรรมโลหะในประเทศ 

 Introduction to metallurgy and ores, ore dressing, metallurgical themodynamics, Richardson-

Ellingham diagram, predominance diagram, kinetics of chemical reactions in changing of ores to 

metals, fuels in metallurgy, slags, pyrometallurgical processes, case studies of pyrometallurgy, 

hydrometallurgical processes, case studies of hydrometallurgy, electrometallurgical processes, case 

studies of electrometallurgy, and case studies of domestic metal industries. 
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209331เชื้อเพลงิและเทคโนโลยเีชื้อเพลงิ         3(3-0-6) 

  FUEL AND FUEL TECHNOLOGY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  203203, 203207 และ 209201 

Prerequisite  203203, 203207 and 209201 

ถานหนิ ปโตรเลยีม และแกสธรรมชาติ กระบวนการผลติ ขอกําหนดจําเพาะของเช้ือเพลงิ วธิี

ทดสอบและเครื่องมอืการทํา เช้ือเพลงิใหบรสิุทธิ ์ เช้ือเพลงิสะอาด เซลลเช้ือเพลงิ การเผาไหม การใช

เช้ือเพลงิในเครื่องยนต และภาวะมลพษิและการควบคุมในการเผาไหมเช้ือเพลงิ 

 Coal, petroleum and natural gas, production process, specification of fuels, testing method and 

equipment, purification of fuel, clean fuel, fuel cell, combustion, utilization of fuel in engines, and 

pollution and its control in fuel combustion. 

 

209332 ปฏบิัตกิารการวเิคราะหเชื้อเพลงิ     1(0-3-0) 

  FUEL ANALYSIS LABORATORY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  209331 หรอื ลงทะเบยีนเรียนพรอมกับ 209331 

Prerequisite  209331 or Concurrent to 209331 

การกลั่นเอเอสทเีอ็ม การวิเคราะหพรอกซเิมทและอัลตเิมท การวัดความดันไอ การวัดความหนดื

และดัชนคีวามหนดืการวัดจุดขุน จุดไหลเท และความถวงจําเพาะเอพไีอ การวัดจุดอะนลิีนและดัชนดีเีซล 

การวเิคราะหกากคารบอนและเถา  การพจิารณากําหนดสขีองเช้ือเพลงิ การทดสอบการกัดกรอน การ

วเิคราะหยางเหนยีว การวิเคราะหปริมาณกํามะถันและการวัดคาความรอน การวัดจุดวาบไฟ จุดตดิไฟ 

และจุดเกดิควัน การวเิคราะหแกส การวเิคราะหแบบฟชเชอร และการวเิคราะหปริมาณตะกอนและนํ้า 

 American Standards of Testing and Materials (ASTM) distillation, proximate and ultimate 

analyses, vapor pressure measurement, viscosity and viscosity index measurements, cloud point, pour 

point and American Petroleum Institute (API) specific gravity measurements, aniline point and diesel 

index measurements, carbon residue and ash analyses, fuel color determination, corrosion test, gum 

analysis, sulfur content analysis and calorific value measurement, flash point, ignition point and smoke 

point measurements, gas analysis, Fischer analysis, and sediment and water content analyses. 
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209341  อุตสาหกรรมปโตรเคมี          3(3-0-6) 

  PETROCHEMICAL INDUSTRY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  203203, 203207 และ 209201 

Prerequisite  203203, 203207 and 209201 

วัตถุดบิ การกลั่นปโตรเลยีมและกระบวนการปโตรเคมี การแยกแกสธรรมชาติ การผลิตเคมภัีณฑ

จากสารที่ไมใชไฮโดรคารบอน การผลติเคมภัีณฑจากสารไฮโดรคารบอน การผลติโอเลฟน การผลติ

เคมภัีณฑจากเบนซนี โทลูอนี และไซลนี และการออกแบบระบบกลั่นปโตรเลยีม 

 Raw materials, petroleum distillation and petrochemical processes, natural gas separation, 

chemical production from non-hydrocarbon substances, chemical production from hydrocarbon 

substances, olefin production, chemical production from benzene, toluene and xylene, and petroleum 

distillation system design. 

 

209342 ปฏบิัตกิารปโตรเคม ี         1(0-3-0) 

  PETROCHEMICAL LABORATORY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  209341 หรือลงทะเบยีนพรอมกับ 209341 

Prerequisite  209341 or Concurrent to 209341 

การกลั่นลําดับสวนนํา้มันดิบ การกลั่นลําดับสวนปโตรเลยีมดสิทลิเลต การแตกตัวดวยความรอน

ของผลติภัณฑปโตรเคมี การแตกตัวดวยตัวเรงปฏกิริยิาของผลติภัณฑปโตรเคมี ออกซเิดชันของแอมโมเนยี 

ดไีฮโดรจิเนชันของเอทลิเบนซนี ดไีฮเดรชันและดไีฮโดรจิเนชันของเอทานอล ออกซเิดชันบางสวนของมเีทน 

และการสังเคราะหเอสเทอร 

 Fractional distillation of crude oil, fractional distillation of petroleum distillate, thermal cracking 

of petrochemical product, catalytic cracking of petrochemical product, oxidation of ammonia, 

dehydrogenation of ethylbenzene, dehydration and dehydrogenation of ethanol, partial oxidation of 

methane and systhesis of ester. 
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209371  หนวยปฏบิัตกิารทางเคมีอุตสาหกรรม 1       3(3-0-6) 

 UNIT OPERATIONS OF INDUSTRIAL CHEMISTRY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203104 และ 203108; หรอื 203113 และ 203117; และนักศกึษาช้ันปที่ 3  

Prerequisite  203104 and 203108; or 203113 and 203117; and Third year student 

สถติศาสตรของไหล การไหลของของไหลสัมบูรณ การไหลของของไหลจรงิ เครื่องมอืวัดอัตราการ

ไหลทั่วไป หลักการถายโอนความรอน การประยุกตการถายโอนความรอน การระเหย และหลักการถาย

โอนมวลสาร 

 Fluid statics, flow of absolute fluid, flow of real fluid, ordinary flow meter, heat transfer 

principle, heat transfer applications, evaporation, and mass transfer principle. 

 

209372 หนวยปฏบิัตกิารทางเคมีอุตสาหกรรม 2    3(3-0-6) 

  UNIT OPERATIONS OF INDUSTRIAL CHEMISTRY 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203104 และ 203108; หรอื 203113 และ 203117; และนักศกึษาช้ันปที่ 3 

Prerequisite  203104 and 203108; or 203113 and 203117; and Third year student 

สมบัตขิองอนุภาคของแข็งและการลดขนาด การแยกเชิงกล การกวน การผสม การทําช้ืน และการ

ทําแหง 

 Particulate solid properties and comminution, mechanical separation, agitation, mixing, 

humidification, and drying. 

 

209374 ปฏบิัตกิารหนวยปฏบิัตกิารทางเคมอีุตสาหกรรม 1      1(0-3-0) 

 UNIT OPERATIONS OF INDUSTRIAL CHEMISTRY LABORATORY 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ลงทะเบยีนพรอมกับ 209372 หรอื 258302 

Prerequisite  Concurrent to 209372 or 258302 

การหาขนาดและการแจกแจงขนาด การลดขนาด การกรอง การกวน การทําช้ืน การทําแหง การ

วเิคราะหขนาดอนุภาค  การตกตะกอน และการแยกดวยไซโคลน 

 Size screening and distribution, size reduction, filtration, agitation, humidification, drying, 

particle size analysis, sedimentation, and cyclone separation. 
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209382 วัสดุพอลเิมอร                                                     3(3-0-6) 

  POLYMERIC MATERIALS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน     203323 และ 203327; หรือตามความเห็นชอบของผูสอน 

Prerequisite   203323 and 203327; or Consent of the instructor 

สมบัตขิองพอลเิมอร เทคนคิการเกดิพอลเิมอร เทอรมอพลาสตกิ เทอรมอเซตตงิพอลเิมอร 

สารเตมิแตง สมบัตเิชิงกลของพอลเิมอร ยาง และเสนใยสังเคราะห 

 Properties of polymers, polymerization techniques, thermoplastics, thermosetting polymers, 

additives, mechanical properties of polymers, rubbers, and synthetic fibers. 

 

209401  เคมจีลนและการออกแบบปฏกิรณเคม ี    3(3-0-6) 

  KINETIC CHEMISTRY AND CHEMICAL REACTOR DESIGN 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203321; หรอื 203323 และ 203324  

Prerequisite  203321; or 203323 and 203324 

นยิามของนพิจนอัตรา เคมจีลนของปฏกิิรยิาเอกพันธุ การแปรผลขอมูลจากปฏิกรณแบบแบทช 

การออกแบบปฏกิรณ-เดี่ยวอุดมคต ิการออกแบบระบบปฏกิรณหลายตัว ผลของอุณหภูมิและความดันตอ

ปฏกิริยิาเดี่ยวและหลายปฏิกริยิา เคมีจลนของระบบปฏกิริยิาววิธิพันธุ และบทนําเกี่ยวกับการออกแบบ

ปฏกิรณสําหรับระบบปฏกิริยิาววิธิพันธุ 

 Definitions of rate expression, kinetic chemistry of homogeneous reactions, interpretation of 

batch reactor data, design for single ideal reactor, design for multiple reactor system, temperature 

and pressure effects on single and multiple reactions, kinetic chemistry of heterogeneous reaction 

system, and basic reactor design for heterogeneous reaction system. 

 

209402 การเรงปฏกิริยิาและตัวเรงปฏกิริยิาในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

  CATALYSIS AND INDUSTRIAL CATALYST 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 203321; หรอื 203323 และ 203324  

Prerequisite  203321; or 203323 and 203324 

การดูดซับทางกายภาพและทางเคมี การประยุกตการเรงปฏกิริยิาสูการออกแบบปฏกิรณ การแพร 

การเสื่อมกัมมันตของตัวเรงปฏกิริยิา และการผลติตัวเรงปฏกิริยิาในอุตสาหกรรมและการศกึษาตัวเรง

ปฏกิริยิา 
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 Physical and chemical adsorption, application of catalysis to reactor design, diffusion, catalyst 

deactivation, and catalyst production in industries and catalyst studies. 

 

209411  ซลิเิกตเทคโนโลย ี       3(2-3-4) 

  SILICATE TECHNOLOGY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 209312  

Prerequisite  209312 

ความสัมพันธระหวางวัสดุเซรามกิกับเทคโนโลย ี ความสัมพันธระหวางวัตถุดบิเซรามกิกับ

เทคโนโลย ี ความสัมพันธระหวางเนื้อเซรามกิกับเทคโนโลยี เทคโนโลยกีระบวนการขึ้นรูปเซรามกิ 

เทคโนโลยกีระบวนการทําแหงเซรามกิ เทคโนโลยกีระบวนการเผาเซรามกิ และการตกแตง 

Relationship between ceramic materials and technology, relationship between ceramic raw 

materials and technology, relationship between ceramic body and technology, technology of ceramic 

forming process, technology of ceramic drying process, technology of ceramic firing process, and 

finishing.  

 

209412  เซรามกิข้ันสูง        3(2-3-4) 

  ADVANCED CERAMICS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  209312 

Prerequisite  209312 

บทนํา เกี่ยวกับวัสดุเซรามกิขัน้สูง กระบวนการผลติเซรามกิขัน้สูง การเผาผนกึ อทิธพิลทั่วไปของ

โครงสรางจุลภาคตอสมบัติของเซรามกิขัน้สูง สมบัตแิละพฤตกิรรมของเซรามกิขั้นสูงและเซรามกิ คอมโพ

สติ 

 Introduction to advanced ceramic materials, advanced ceramic processing, sintering, general 

influence of microstructure on properties of advanced ceramics, properties and behavior of advanced 

ceramics and ceramic composites. 

 

209413  วัสดุทนไฟ        3(2-3-4) 

  REFRACTORY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 209211  
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Prerequisite  209211 

บทนําเกี่ยวกับวัสดุทนไฟ วสัดุทนไฟซลิกิา อะลูมโิน-ซลิเิกต อะลูมนิาสูง โครม-แมกนเีซยี เซอร

คอนและเซอรโคเนยี ซลิกิอนคารไบดและซลิกิอนไนไตรด คารบอนและแกรไฟต และโมโนลทิกิ 

 Introduction to refractory, silica, alumino-silicate, high-alumina, chrome-magnesia, zircon and 

zirconia, silicon carbide and silicon nitride, carbon and graphite, and monolithic refractories. 

 

209414  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยซีเีมนต     3(2-3-4) 

  SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CEMENT 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  209211 

Prerequisite  209211 

ประวัตขิองซเีมนตอนนิทรยีกลุมแคลคาเรยีส ปูนทนไฟ และคอนกรตี นยิามและการจําแนก

ประเภท การผลติปอรตแลนดซเีมนต ไฮเดรชันของซเีมนต ปูนทนไฟ คอนกรตี สารเตมิแตงบางชนดิในปูน

ทนไฟและคอนกรตี การทดสอบมาตรฐานสําหรับซเีมนต ปูนทนไฟ และคอนกรีต พฤตกิรรมทางกายภาพ

ของคอนกรตีหลังการเท และคอนกรตีเสริมแรง 

 History of calcareous inorganic cements, mortars and concrete, definition and classification, 

production of Portland cement, hydration of cement, mortars, concrete, some additives in motars and 

concrete, standard tests for cements, mortars and concrete, hysical behavior of concrete after pouring 

and reinforced concrete. 

 

209415  ลักษณะเฉพาะและสมบัตขิองเซรามกิ     3(2-3-4) 

  CHARACTERISTICS AND PROPERTIES OF CERAMICS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 209316  

Prerequisite  209316 

การหาลักษณะเฉพาะของผงเซรามกิ กลศาสตรของอนุภาค และสมบัตขิองวัสดุเซรามกิ 

 Characterization of ceramic powder, particle mechanics, and properties of ceramic materials. 

 

209416  แกวและอนิาเมล       3(2-3-4) 

  GLASS AND ENAMEL 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  209211 
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Prerequisite  209211 

บทนําเกี่ยวกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองผลิตภัณฑแกวและอนิาเมล ธรรมชาตแิละโครงสราง

ของแกว ลักษณะเฉพาะและสมบัตขิองแกว การทําแกวและอุตสาหกรรมแกว อนิาเมล และการผลติอนิา

เมล 

 Introduction to science and technology of glass and enamel products, nature and structure of 

glass, characteristics and properties of glass, glass making and glass industry, enamel, and enamel 

production. 

 

209423 เคมโีลหกรรม 2       3(3-0-6) 

  METALLURGICAL CHEMISTRY 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  209201 และ 203321; หรือ 209201 และ 203323 และ 203324 

Prerequisite  209201 and 203321; or 209201 and 203323 and 203324 

บททบทวนเกีย่วกับโครงสรางอะตอม พันธะ โครงสรางผลกึและความบกพรองแบบตาง ๆ บทนํา 

เกี่ยวกับโลหกรรมกายภาพ กระบวนการเคมใีนการหลอโลหะ กระบวนการเคมใีนโลหกรรมผง 

กระบวนการเคมใีนการเคลือบโลหะโดยการชุบรอน กระบวนการเคมใีนการเคลือบโลหะโดยการตกสะสม

จากไอ การเคลอืบผิวโลหะดวยสารเคมี การชุบโลหะดวยไฟฟา กระบวนการเคมใีนการพนเคลอืบผิวโลหะ 

กระบวนการเคมใีนการดัดแปรผิวโลหะแบบอื่นๆ กระบวนการเคมใีนการตอโลหะ กระบวนการเคมใีนการ

เคลอืบโลหะบนวัสดุอื่น การวเิคราะหเชิงเคมเีบื้องตนในอุตสาหกรรมโลหะ และกรณศีกึษากระบวนการ

เคมโีลหกรรมในอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

 Review of atomic structure, bonding, crystal structure and defects, introduction to physical 

metallurgy, chemical processes in metal casting, chemical processes in powder metallurgy, chemical 

processes in metallic coating by hot dipping, chemical processes in metallic coating by vapor 

deposition, chemical coating, electroplating, chemical processes in metallic spraying, chemical 

processes in other types of metal surface modification, chemical processes in metal joining, chemical 

processes in coating of metals on other materials, basic chemical analysis in the metal industry, and 

case studies of metallurgical chemistry processes in domestic industries. 

 

209424 การกัดกรอนและการควบคุมการกัดกรอน    3(3-0-6) 

  CORROSION AND CORROSION CONTROL 
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เงื่อนไขที่ตองผานกอน  209201 และ 203321 

Prerequisite  209201 and 203321 

สมบัตขิองวัสดุและปฏกิริยิาระหวางวัสดุกับสิ่งแวดลอม ออกซเิดชัน การกัดกรอนของสารละลาย

นํา้ รูปแบบของการกัดกรอน การปองกันการกัดกรอน การวัดอัตราการกัดกรอนและวธิทีดสอบการกัด

กรอน และกรณศีกึษาเกี่ยวกับการกัดกรอนและการควบคุมการกัดกรอน 

 Properties of materials and their reactions with the environment, oxidation, corrosion of 

aqueous solutions, forms of corrosion, corrosion prevention, corrosion rate measurements and corrosion 

testing methods and case studies of corrosion and corrosion control. 

 

209427 ปฏบิัตกิารเคมโีลหกรรม      1(0-3-0) 

  METALLURGICAL CHEMISTRY LABORATORY  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ลงทะเบยีนพรอม 209423 

Prerequisite  Concurrent to 209423 

การยางแร การแยกโลหะดวยความรอน การแยกโลหะดวยสารละลายนํ้าและไฟฟา การหลอโลหะ 

การเคลอืบโลหะ การดัดแปรผิวโลหะแบบอื่นๆ การเคลือบโลหะบนวัสดุอื่น และจุลภาควเิคราะห 

 Ore roasting, pyrometallurgy, hydrometallurgy and electrometallurgy of selected metals, metal 

casting, metallic coating, other surface modifications, metallization of other materials, and 

microanalysis. 

 

209473 หนวยปฏบิัตกิารทางเคมีอุตสาหกรรม 3    3(3-0-6) 

  UNIT OPERATIONS OF INDUSTRIAL CHEMISTRY 3 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 209371 หรอื 258301  

Prerequisite  209371 or 258301 

การกลั่น การดูดซมึแกส ฟลูอไิดเซชันและฟลูอไิดซเบด การสกัดของเหลว-ของเหลว การสกัด

ของแข็ง-ของเหลว และการตกผลกึ 

 Distillation, gas absorption, fluidization and fluidized bed, liquid-liquid extraction, solid-liquid 

extraction, and crystallization. 
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209475 ปฏบิัตกิารหนวยปฏบิัตกิารทางเคมอีุตสาหกรรม 2   1(0-3-0) 

  UNIT OPERATIONS OF INDUSTRIAL CHEMISTRY LABORATORY 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 209371 หรอื 258301 และลงทะเบยีนพรอมกับ 209473 หรอื 258403 

Prerequisite  209371 or 258301 and Concurrent to 209473 or 258403 

การตกผลกึ การดูดซมึแกส การกลั่นแบบหอเพลท การกลั่นแบบหอบรรจุ การสกัดของเหลว-

ของเหลว การสกัดของแข็ง-ของเหลว การถายโอนความรอน การระเหย การไหลของของไหล ฟลูอไิดเซ

ชันของเหลว และฟลูอไิดเซชันแกส 

 Crystallization, gas absorption, plate distillation, packed distillation, liquid-liquid extraction, 

solid-liquid extraction, heat transfer, evaporation, fluid flow, liquid fluidization, and gas fluidization. 

 

209476 การออกแบบโรงงานเคมี      3(3-0-6) 

  CHEMICAL PLANT DESIGN 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 209371 หรอื 258301 

Prerequisite  209371 or 258301 

ภาพรวมของการออกแบบกระบวนการเคมี การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลติ เศรษฐศาสตร

กระบวนการ ภาพรวมของการหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุด และการประยุกตการหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุด

ของกระบวนการ 

 Overview of chemical process design, production process design and development, process 

economics, optimization overview and applications of process optimization. 

 

209483 เทคโนโลยกีระบวนการผลติผลติภัณฑพอลเิมอร   3(3-0-6) 

  POLYMER PROCESS TECHNOLOGY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน          209382 หรอื 262381 

Prerequisite   209382 or 262381 

การอัดแบบชนดิแรงอัด การอัดแบบชนดิถายโอน การอัดแบบชนดิฉดี การอัดรดี การอัดแบบลม

เปา การขึ้นรูปดวยความรอน การรดี การอัดแบบชนดิหมุน การหลอ การทําโฟม การเคลอืบ การเสรมิใย

แกว งานเครื่องกลและงานแตงสําเร็จ และการปนเสนใย 
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 Compression molding, transfer molding, injection molding, extrusion, blow molding, 

thermoforming, calendering, rotational molding, casting, foaming, coating, fiber-glass reinforcing, 

machining and finishing, and fiber spinning. 

 

209484 หัวขอเลอืกสรรทางเทคโนโลยพีอลเิมอร    3(3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN POLYMER TECHNOLOGY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ตามความเห็นชอบของผูสอน 

Prerequisite  Consent of the instructor 

หัวขอพเิศษเกี่ยวกับเทคโนโลยพีอลเิมอรที่ไมไดมเีนื้อหาอยูในกระบวนวิชา ว.คอ. 382 (209382) 

หรอื พลม. 381 (262381) และ ว. คอ. 483 (209483) หรอื พลม. 481 (262481) หัวขอที่เลอืกสรรจะ

เกี่ยวของกับความตองการปจจุบันของอุตสาหกรรมพอลเิมอรในประเทศไทย 

 Specialized topics in polymer technology not covered in IC 382 (209382) or PMR 381 

(262381) and IC 483 (209483) or PMR 481 (262481).  Topics are selected on the grounds of their 

relevance to the current needs of the polymer industry in Thailand. 

 

209485 ปฏบิัตกิารเทคโนโลยพีอลเิมอร     1(0-3-0) 

  POLYMER TECHNOLOGY LABORATORY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ 209483 หรอื 262481 

Prerequisite  Concurrent to 209483 or 262481 

การขึ้นรูปพอลเิมอรโดยวธิกีารอัดแบบชนดิฉดี การขึ้นรูปพอลเิมอรโดยวธิกีารอัดแบบชนดิแรงอัด 

การขึ้นรูปแผน พอลเิมอรโดยใชสุญญากาศ การเคลือบผงพอลเิมอรโดยวธิฟีลูอิไดเซชัน การปนเสนใย

เดี่ยวแบบเปยก การปนเสนใยเดี่ยวแบบหลอมเหลวและการดงึยดืเสนใย การผลิตพอลเิมอรเสรมิแรง การ

ทดสอบเชิงกลและกายภาพของพอลเิมอร วทิยากระแสของพอลเิมอร และการหลออพีอกซเีรซนิ 

 Polymer forming by injection molding, polymer forming by compression molding, polymer 

sheet vacuum thermoforming, polymer powder coating by fluidization, monofilament wet spinning, 

monofilament melt spinning and fiber stretching, reinforced-polymer fabrication, mechanical and 

physical testing of polymer, rheology of polymer, and epoxy resin casting. 
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209486 เทคโนโลยสีิ่งทอ       3(3-0-6) 

  TEXTILE TECHNOLOGY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 209382 หรอื 262381 

Prerequisite  209382 or 262381 

 ประวัตแิละความรูพื้นฐาน เสนใยสิ่งทอและสมบัตเิสนใยสิ่งทอ กระบวนการผลิตเสนดายและผา สี

ยอมและการยอมสิ่งทอ การพมิพและการแตงสําเร็จสิ่งทอ การทดสอบสมบัตสิิ่งทอ การดูแลรักษาสิ่งทอ 

และเทคโนโลยแีละนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 History and basic knowledge, textile fibers and textile properties, yarn and fabric production, 

dyes and textile dyeing, textile printing and finishing, textile properties testing, textile care and 

technology and innovation in textile industry. 

 

209493 การฝกงานในโรงงาน              2(0-12-0) 

  INDUSTRIAL CHEMISTRY TRAINING 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน นักศกึษาช้ันปที่ 3 และตามความเห็นชอบของภาควิชา  

Prerequisite  Third year standing and consent of department  
 ปฐมนเิทศการฝกงาน การปฏบิัตงิานสถานประกอบการ และการนําเสนอและการ

ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

 Training orientation, working in the organization and presentation and evaluation of 

working 

 

209494 สหกจิศึกษา               6 หนวยกติ 

  COOPERATIVE EDUCATION 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน นักศกึษาช้ันปที่ 4 และตามความเห็นชอบของภาควิชา  

Prerequisite  Fourth year standing and consent of department  

นักศกึษาตองปฏบิัตงิานเสมือนพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเปนเวลา ไมนอยกวา 16 สัปดาห

อยางตอเนื่อง มกีารทํารายงานที่เหมาะสมและการสอบปากเปลา ภายใตการควบคุมดูแลของหัวหนางานที่

ไดรับมอบหมายจากทางสถานประกอบการและคณาจารยจากทางมหาวทิยาลัย 
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 Students are required to work as operator in industries for not less than 16 weeks 

duration. A proper written report and oral examination are required under supervision of in-charge 

trainer at the organization and instructor(s) at the university. 

 

209498 สัมมนาเคมอีุตสาหกรรม      1(1-0-2) 

  SEMINAR IN INDUSTRIAL CHEMISTRY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน นักศกึษาช้ันปที่ 4 และตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน 

Prerequisite  Forth year standing and consent of the instructor  

เปนการสัมมนารายสัปดาหในหัวขอปจจุบันหรือการเสนอผลงานปญหาพเิศษของนักศกึษา มกีาร

เขยีนรายงาน      การใหเกรดจะเปนระบบผานหรอืไมผาน 

 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. 

 

209497 ปญหาพเิศษทางเคมอีุตสาหกรรม             4(0-12-0) 

  SPECIAL PROBLEMS IN INDUSTRIAL CHEMISTRY 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน นักศกึษาช้ันปที่ 4 และตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite Fourth year standing and consent of department 

เปนการเรยีนและทําวจัิยโดยตรงจากปญหาทางเคมอีุตสาหกรรม มกีารทํารายงานการวจัิยที่

เหมาะสมและการสอบ  ปากเปลา การใหเกรดจะใชระบบผานหรอืไมผาน 

 Directed research and study of industrial chemistry problems. A proper written report and oral 

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

 

210201  วัสดุศาสตรเบื้องตน       3(3-0-6) 

  INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 207104 หรอื 207187  

Prerequisite  207104 or 207187 

นยิามของวัสดุศาสตร แหลงวัตถุดบิและพลังงาน การเตรยีม”วัสดุตัง้ตน”สําหรับเทคโนโลยขีอง

โลหะ เซรามกิ และพอลเิมอร ลักษณะเฉพาะของโลหะ เซรามกิ และพอลเิมอร และเทคโนโลยกีาร

ประดษิฐทั่วๆไป 
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 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, fabricating in materials and materials selection and design. 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร 

254181  การเขยีนแบบวิศวกรรมสําหรับผูท่ีมใิชนักศึกษาวิศวกรรม  2(1-3-2) 

  ENGINEERING DRAWING FOR NON-ENGINEERING MAJORS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ไมม ี    

Prerequisite  None 

การเขยีนแบบตัวอักษร การใชเครื่องมอืเขยีนแบบ การสรางรูปเรขาคณติ การเขียนแบบภาพฉาย  

การกําหนดขนาด การเขยีนแบบภาพตัดและขอยกเวน การเขยีนภาพสมมติิแบบไอโซเมตรคิและออปลคิ 

การเขยีนภาพแบบสเกต แบบสั่งงาน 

 Lettering, use of instruments, applied geometry, orthographic projections, dimensioning, 

section and convention drawings, isometric and oblique drawings, sketching, working drawings. 

 

254383 การอนุรักษพลังงาน       3(3-0-6) 

  ENERGY CONSERVATION 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน นักศกึษาช้ันปที่ 3 สําหรับนักศึกษาที่มใิชวชิาเอกวศิวกรรมเครื่องกล 

Prerequisite Third year standing for non ME major student 

การอนุรักษพลังงาน หมอไอน้ํา และระบบใหความรอน ระบบไอน้ํา และคอนเดนเสท  ระบบแสง

สวาง ระบบ HVAC ระบบกอกําเนดิรวม และระบบฉนวนความรอน 

 Energy conservation program, boiler and fired systems, steam and condensate systems, 

lighting systems, heating-ventilating and air conditioning systems (HVAC), cogeneration systems and 

thermal insulation systems. 

 

254483 ระบบการเปลี่ยนรูปพลังงาน      3(3-0-6) 

  ENERGY CONVERSION SYSTEMS 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน นักศกึษาช้ันปที่ 4 สําหรับนักศึกษาที่มใิชวชิาเอกวศิวกรรมเครื่องกล 

Prerequisite Forth year standing for non ME major student 
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การประยุกตทางเทอรโมไดนามคิส การสมดุล ปฏกิริยิาเคม ีและเคมไีดเนตกิสในระบบการเปลี่ยน

รูปพลังงาน การคํานวณวเิคราะห การกระจายการใชพลังงาน และแหลงจายพลังงานของระบบพลังงาน

ตางๆ การเผาไหมเช้ือเพลิงอนิทรยี เพื่อใหความรอนและกําลังงาน กระบวนการผลติเช้ือเพลงิกาซและ

ของเหลวจากถานหิน พลังงานแสงอาทติย การควบคุมมลพษิที่เกดิจากระบบการเปลี่ยนรูปพลังงาน 

 Applications of thermodynamics; chemical reaction equilibria and chemical kinetics to the 

energy conversion systems; computational analysis, distribution, use of energy and energy resources 

of various energy systems; combustion of fossil fuel for heat and power; coal gasification and 

liquefaction, solar energy; pollution control in energy conversion system. 

 

256281 วศิวกรรมเหมอืงแรเบื้องตน      3(3-0-6) 

  INTRODUCTION TO MINING ENGINEERING 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน สําหรับนักศกึษาตางสาขาวิชา 

Prerequisite  For non-Majors only 

ความเปนมาของการทําเหมืองและเศรษฐศาสตรการผลติแร หลักการสํารวจแหลงแร พัฒนา

แหลงแร การผลติแรซึ่งประกอบดวยการระเบดิ การขุดขนและลําเลยีงแร กลศาสตรของหินและการค้ํายัน 

การเจาะปลองและอุโมงค งานบรหิารทั่วไปสําหรับเหมืองแร และสรุปวธิกีารทําเหมอืงตางๆ 

Historical survey of mining and mine economics; the principles of discovery, development, and 

operation of mineral properties including, blasting materials handling, rock mechanics and support, 

shaft sinking and general work organization; brief introduction to mining methods. 

 

คณะศึกษาศาสตร 

057121  ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0) 

Football for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ไมม ี    

Prerequisite  None 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีา

ฟุตบอล การเลนฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกฬีาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กตกิาทั่วไปในการ

เลนกฬีาฟุตบอล การวเิคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทมีฟุตบอลในระดับตางๆ  ประโยชน

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

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

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

are involved. 

 

057122  วายนํ้าเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 

Swimming for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ไมม ี    

Prerequisite  None 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้ํา การอบอุนรางกายในกฬีาวายน้ํา หลักการหายใจ

และการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางตางๆของรางกายในการวายน้ําทาตางๆการชวยเหลอืผูไดรับ

อันตรายตางๆจากการวายน้ํา การวเิคราะหการทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพื่อสุขภาพและการเขารวม

การแขงขันวายน้ําในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาวายน้ํา 

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

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

Apply in Swimming game. Analyze and participate the Swimming competition tournaments. The 

advantageous, manners and regulations of Swimming game are involved. 

 

057123  วอลเลยบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 

Volleyball for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ไมม ี    

Prerequisite  None 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีา

วอลเลยบอล การวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆของรางกายในการเลน

วอลเลยบอล กตกิาทั่วไปและการนับคะแนนในกฬีาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกฬีาวอลเลยบอลใน

รูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตางๆ  

ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาวอลเลยบอล 

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

play each positions and how to use parts of body to play Volleyball. Apply in playing Vooleyball game. 
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Analyze and participate the Volleyball competition tournaments. The advantageous, manners, 

regulations and scoring system of Volleyball game are involved. 

 

057125           กจิกรรมเขาจังหวะเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 

Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ไมม ี    

Prerequisite  None 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกจิกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายใน

ลักษณะตางๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสยีงดนตร ี การเตนรําพื้นเมอืงของประเทศ

ตางๆ การเตนลลีาศในจังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลลีาศ การวเิคราะห

ทาทางการเตนลลีาศจังหวะตางๆ การรวมงานลลีาศและการจัดงานลลีาศในรูปแบบตางๆ 

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

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

social dances. Participate and organize the social dance party. 

 

057126  บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 

Basketball for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ไมม ี    

Prerequisite  None 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีา

บาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกฬีาบาสเกตบอล กตกิาการ

เลนบาสเกตบอลทั่วไป การประยุกตเลนกฬีาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขัน

บาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลน

และผูดูที่ดใีนกฬีาบาสเกตบอล 

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

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

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

scoring system of basketball game are involved.  

 



66 

 

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมอีุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

057127  แบดมนิตนัเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 

Badminton for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ไมม ี    

Prerequisite  None 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมินตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีา

แบดมนิตัน การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตลีูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กตกิา

แบดมนิตันทั่วไปและการนับคะแนนในกฬีาแบดมนิตัน การประยุกตเลนกฬีาแบดมนิตันในรูปแบบตางๆ 

การวเิคราะหเกมการแขงขันแบดมนิตันและการเขารวมแขงขันแบดมนิตันในระดับตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาแบดมนิตัน  

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

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

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

scoring system & service of badminton game are involved. 

 

057128  เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 

Tennis for Life and Exercise  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ไมม ี    

Prerequisite  None 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนสิ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีาเทนนสิ 

การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตเีทนนสิในลักษณะตางๆ กตกิาเทนนสิทั่วไปและการนับ

คะแนนในกฬีาเทนนสิ การประยุกตเลนกฬีาเทนนสิในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันเทนนสิและ

การเขารวมการแขงขันเทนนสิในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีา

เทนนสิ 

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

the recquet and movements to hit the tennis ball. Apply in playing Tennis game. Analyze and 

participate the Tennis competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring 

system & service of Tennis game are involved. 

 

057129  เทเบิ้ลเทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0) 
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Table Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ไมม ี    

Prerequisite  None 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกฬีาเทเบิ้ลเทนนสิ การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน

กฬีาเทเบิ้ลเทนนสิ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตเีทเบิ้ลเทนนสิ ในลักษณะตางๆ กตกิา

ทั่วไปและการนับคะแนนในกฬีาเทเบิ้ลเทนนสิ การประยุกตเลนกฬีาเทเบิ้ลเทนนสิ ในรูปแบบตางๆ การ

วเิคราะหเกมการแขงขันเทเบิ้ลเทนนสิและการเขารวมแขงขันเทเบิ้ลเทนนสิในระดับตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาเทเบิ้ลเทนนสิ 

 

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

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

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

scoring system of Table tennis game are involved. 

 

057130  กอลฟเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0) 

Golf for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ไมม ี    

Prerequisite  None 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกฬีากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีากฬีา

กอลฟ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายในการตกีอลฟในลักษณะตางๆ กตกิาการเลนกอลฟทั่วไป

และการนับคะแนนในกฬีากอลฟ การประยุกตเลนกฬีากอลฟ ในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหทาทางในการตี

กอลฟและการเขารวมแขงขันกอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีน

กฬีากอลฟ 

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

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

Golf game. Analyze the stance & position and participate the Golf tournaments. The advantageous, 

manners, regulations and scoring system of Golf game are in volved. 
 


