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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  

- แผน 1 เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป    ไมนอยกวา 135  หนวยกิต 

- แผน 2 วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา 136  หนวยกิต 

 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        30  หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร       12 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         9  หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร         6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม         3 หนวยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  
แผน 1 เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป    ไมนอยกวา  99  หนวยกิต 
แผน 2 วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี   ไมนอยกวา 100  หนวยกิต 
- วิชาแกน         26  หนวยกิต 
- วิชาเอก  

แผน 1 เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป    ไมนอยกวา  73  หนวยกิต 
แผน 2 วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี   ไมนอยกวา  74  หนวยกิต 

 • เอกบังคับ        41  หนวยกิต 
 • เอกบังคับเลือก   
  แผน 1 เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป         17  หนวยกิต 
  แผน 2 วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี            18  หนวยกิต 
 • เอกเลือก     ไมนอยกวา   15  หนวยกิต 
- วิชาโท (ถามี)     ไมนอยกวา   15  หนวยกิต 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 
 

3.1.3 กระบวนวิชา  
 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต 

 General Education 30  Credits 
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    - กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 12  หนวยกิต 

      Language and Communication 12  Credits 

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

   ENGL 101  Fundamental English 1 

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

  ENGL 102  Fundamental English 2 

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

  ENGL 201  Critical Reading and Effective Writing 

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

  ENGL 225  English in Science and Technology Context 

 

    - กลุมวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร      9  หนวยกิต 

      Humanities and Social Sciences   9  Credits 

โดยเลือก 3 กระบวนวิชา จากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

Choose any 3 courses from a group of the following humanities and social science 

subjects: 

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

 LS 103  Information Literacy and Information Presentation 

011100  ม.ปร.100 มนุษยกับปรัชญา  3(3-0-6) 

 PHIL 100 Man and Philosophy 

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

 PSY 110  Psychology and Daily Life 

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

 HUGE 100 Usage of the Thai Language 

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

 HUGE 106 Humanistic Arts 

109100  วจ.ศป.100 มนุษยกับศิลปะ  3(3-0-6) 

 FAGE 100 Man and Art 

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

 GEO 104 Environmental Conservation 

159100  ส.สม.100 โลกสมัยใหมในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

 SA 100 Modern World in Everyday Life 

176100  น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม  3(3-0-6) 
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 LAGE 100 Law and Modern World 

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

 FINA 101 Finance for Daily Life 

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

 ECON 100 Economics for Everyday Life 

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

 MC 100 Introduction to Communication 

 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6  หนวยกิต 

    Science and Mathematics  6  Credits 

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

   SC 111 The World of Science 
 

 และเลือกอีก 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาตอไปนี้ 

 Choose any 1 course from a group of the following science and mathematics subjects: 

201100 ว.วท.100 วิทยาศาสตรบูรณาการ     3(3-0-6) 

   SC 100 Integrated Science 

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

   SC 110 Integrated Mathematical Sciences 

201114 ว.วท.114 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน   3(3-0-6) 

   SC 114 Environmental Science in Today’s World 

201115 ว.วท.115 ชีวิตและพลังงาน      3(3-0-6) 

   SC 115 Life and Energy 

201116 ว.วท.116 วิทยาศาสตรและภาวะโลกรอน    3(3-0-6) 

   SC 116 Science and Global Warming 

 

- กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม  3  หนวยกิต 

Activities Based Course  3  Credits 

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

   SC 191 Learning Through Activities 
 

 และเลือกอีก 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาตอไปนี้ 

 Choose any 1 course from a group of the following activities based course subjects: 

057121  ศ.ล.121 ฟุตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 
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 EDPE 121 Football for Life and Exercise 

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

 EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

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

 EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

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

 EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

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

 EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

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

 EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

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

 EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

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

 EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 

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

 EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

201192 ว.วท.192 ดอยสุเทพศึกษา      1(1-0-2) 

 SC 192 Doi Suthep Study 

209198 ว.คอ.198 อุตสาหกรรมและความสัมพันธกับวัฒนธรรมทองถ่ิน  1(1-0-2) 

และสิ่งแวดลอม  

IC 198 Industries and Relationship to Local  

Culture and Environment 

 หรือกระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมท่ีเปดสอนเพ่ิมเติมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 Or additional learning through activity subjects offered in Chiang Mai University. 

 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ  

 Field of Specialization      

    แผน 1 เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป  ไมนอยกวา  99  หนวยกิต  

 Plan 1 General Industrial Chemistry              a minimum of  99  Credits 

    แผน 2 วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี ไมนอยกวา       100 หนวยกิต  

 Plan 2 Silicate Science and Technology         a minimum of  100 Credits 
 

2.1 วิชาแกน             26  หนวยกิต 
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Core Courses 26  Credits 

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

 BIOL 101 Basic Biology 1 

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

 BIOL 103 Biology Laboratory 1 

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

 CHEM 111 Chemistry 1 

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

 CHEM 113 Chemistry 2 

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

 CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

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

 CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 

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

 CHEM 235 Analytical Chemistry 

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

 CHEM 288 Analytical Chemistry Laboratory 

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

 MATH 111 Calculus 1 

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

 MATH 112 Calculus 2 

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

 PHYS 117 Physics Laboratory 1 

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

 PHYS 187 Physics 1 

 

   2.2 วิชาเอก       

        Major               

    แผน 1 เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป  ไมนอยกวา  73  หนวยกิต  

    Plan 1 General Industrial Chemistry              a minimum of  73  Credits 

 แผน 2 วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี ไมนอยกวา  74  หนวยกิต  

 Plan 2 Silicate Science and Technology         a minimum of  74  Credits 
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ในจํานวนหนวยกิตท่ีไดรับจากวิชาเอกท่ีเรียน จะตองเปนวิชาระดับ 300-400 ไมนอยกวา 36 หนวย

กิต และในจํานวนนี้จะตองเปนวิชาระดับ 400 ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

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

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

400 level courses. 
 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ   41  หนวยกิต 

        Major Requirement   41  Credits 

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

  CHEM 222 Physical Chemistry 1 

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

 CHEM 228 Physical Chemistry Laboratory 1 

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

 CHEM 331 Instrumental Methods of Chemical Analysis 

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

 CHEM 337 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 

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

 STAT 346 Statistics for Industrial Chemistry 

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

 IC 201  Chemical Stoichiometry 

209251  ว.คอ.251 เซรามิกเบื้องตน      2(2-0-4) 

 IC 251  Introduction to Ceramics 

209271  ว.คอ.271 หนวยปฏิบัติการของเคมีอุตสาหกรรม 1   3(3-0-6) 

 IC 271  Unit Operations of Industrial Chemistry 1 

209272  ว.คอ.272 ปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการของเคมีอุตสาหกรรม 1  1(0-3-0) 

 IC 272  Unit Operations of Industrial Chemistry Laboratory 1 

209301  ว.คอ.301 เคมีกระบวนการอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

 IC 301  Industrial Process Chemistry 

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

 IC 302  Industrial Process Chemistry Laboratory 

209303  ว.คอ.303 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

 IC 303  Characterization of Industrial Materials 

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

 IC 498  Seminar in Industrial Chemistry 
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253303  วศ.ส.303 การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 ENV 303 Environmental and Safety Management in Industry 

255323  วศ.อ.323 การประกันคุณภาพเบื้องตน    3(3-0-6) 

 IE 323  Introduction to Quality Assurance 
 

  สําหรับแผนการศึกษาแบบปกตใิหลงทะเบียนกระบวนวิชา ว.คอ. 493 และ ว.คอ. 497 

  For regular plan, it is required to register IC 493 and IC 497. 

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

 IC 493  Industrial Chemistry Training 

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

 IC 497  Special Problems in Industrial Chemistry 
 

  สําหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาใหลงทะเบียนกระบวนวิชา ว.คอ. 494 

  For cooperative education plan, it is required to register IC 494.  

209494  ว.คอ.494 สหกิจศึกษา              6  หนวยกิต 

 IC 494  Cooperative Education             

 

2.2.2 วิชาเอกบังคับเลือก  

        Major Elective Requirement  
          

ใหนักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งตอไปนี้ 

  Choose Plan 1 or Plan 2 as follows: 

 

แผน 1  เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป  17  หนวยกิต 

Plan 1 General Industrial Chemistry  17  Credits 

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

 CHEM 203 Organic Chemistry 1 

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

 CHEM 207 Organic Chemistry Laboratory 1 

209270 ว.คอ.270 ปรากฏการณถายโอนของเคมีอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

 IC 270  Transport Phenomena of Industrial Chemistry 

209370  ว.คอ.370 เคมีจลนและการออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมี  3(3-0-6) 

 IC 370  Kinetic Chemistry and Chemical Reactor Design 

209375  ว.คอ.375 หนวยปฏิบัติการของเคมีอุตสาหกรรม 2   3(3-0-6) 
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 IC 375  Unit Operations of Industrial Chemistry 2 

209376  ว.คอ.376 หนวยปฏิบัติการของเคมีอุตสาหกรรม 3   3(3-0-6) 

 IC 376  Unit Operations of Industrial Chemistry 3 

209377  ว.คอ.377 ปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการของเคมีอุตสาหกรรม 2  1(0-3-0) 

 IC 377  Unit Operations of Industrial Chemistry Laboratory 2 

 

แผน 2  วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี  18  หนวยกิต 

 Plan 2 Silicate Science and Technology  18  Credits 

209253  ว.คอ.253 การผลิตเครื่องเคลือบดินเผา    2(2-0-4) 

 IC 253  Production of Pottery 

209263  ว.คอ.263 ปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผา    1(0-3-0) 

 IC 263  Pottery Laboratory 

209351  ว.คอ.351 วิทยาศาสตรซิลิเกต 1     2(2-0-4) 

 IC 351  Silicate Science 1 

209352  ว.คอ.352 วิทยาศาสตรซิลิเกต 2     2(2-0-4) 

 IC 352  Silicate Science 2 

209358  ว.คอ.358 เทคโนโลยีการอบแหงและการเผาในกระบวนการผลิตเซรามิก 2(2-0-4) 

 IC 358  Drying and Firing Technology in Ceramic Processing 

209361  ว.คอ.361 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรซิลิเกต 1    1(0-3-0) 

 IC 361  Silicate Science Laboratory 1 

209362  ว.คอ.362 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรซิลิเกต 2    1(0-3-0) 

 IC 362  Silicate Science Laboratory 2 

209368  ว.คอ.368 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการอบแหงและการเผาในกระบวนการ 1(0-3-0) 

ผลิตเซรามิก 

 IC 368  Drying and Firing Technology in Ceramic Processing 

    Laboratory 

209451  ว.คอ.451 เทคโนโลยีซิลิเกต      2(2-0-4) 

 IC 451  Silicate Technology 

209453  ว.คอ.453 วัสดุทนไฟ      2(2-0-4) 

 IC 453  Refractory 

209461  ว.คอ.461 ปฏิบัติการเทคโนโลยีซิลิเกต    1(0-3-0) 

 IC 461  Silicate Technology Laboratory 

209463  ว.คอ.463 ปฏิบัติการวัสดุทนไฟ     1(0-3-0) 
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 IC 463  Refractory Laboratory 

 

2.2.3 วิชาเอกเลือก 

        Major Elective   

แผน 1  เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 

Plan 1  General Industrial Chemistry           a minimum of 15  Credits 
 

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ว.คอ.) ตอไปนี้ 

Choose from the following subjects of Industrial Chemistry (IC): 

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

 IC 203  Introduction to Industrial Chemistry 

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

 IC 204  Elementary Industrial Chemistry Laboratory 

209252  ว.คอ.252 เซรามิกเพ่ือการกอสรางและเซรามิกเพ่ืองานเทคนิค  2(2-0-4) 

 IC 252  Constructional and Technical Ceramics 

209262  ว.คอ.262 ปฏิบัติการเซรามิกเพ่ือการกอสรางและเซรามิก  1(0-3-0)เพ่ือ

งานเทคนิค 

 IC 262  Constructional and Technical Ceramics Laboratory 

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

 IC 304  Thermodynamics of Industrial Chemistry 

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

 IC 322  Metallurgical Chemistry 1 

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

 IC 331  Fuel and Fuel Technology 

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

 IC 332  Fuel Analysis Laboratory 

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

 IC 341  Petrochemical Industry 

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

 IC 342  Petrochemical Laboratory 

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

 IC 382  Polymeric Materials 

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

 IC 402  Catalysis and Industrial Catalyst 
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209423  ว.คอ.423 เคมีโลหกรรม 2      3(3-0-6) 

 IC 423  Metallurgical Chemistry 2 

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

 IC 424  Corrosion and Corrosion Control 

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

 IC 427  Metallurgical Chemistry Laboratory 

209442  ว.คอ.442 การเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ     3(3-0-6) 

 IC 442  Heterogeneous Catalysis 

209443  ว.คอ.443 หัวขอเลือกสรรทางปโตรเคมี    1(1-0-2) 

 IC 443  Selected Topics in Petrochemicals 

209452  ว.คอ.452 เซรามิกข้ันสูง      2(2-0-4) 

 IC 452  Advanced Ceramics 

209454  ว.คอ.454 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซีเมนต    2(2-0-4) 

 IC 454  Science and Technology of Cement 

209456  ว.คอ.456 แกวและอินาเมล      2(2-0-4) 

 IC 456  Glass and Enamel 

209462  ว.คอ.462 ปฏิบัติการเซรามิกข้ันสูง     1(0-3-0) 

 IC 462  Advanced Ceramics Laboratory 

209464  ว.คอ.464 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซีเมนต  1(0-3-0) 

 IC 464  Science and Technology of Cement Laboratory 

209466  ว.คอ.466 ปฏิบัติการแกวและอินาเมล    1(0-3-0) 

 IC 466  Glass and Enamel Laboratory 

209471  ว.คอ.471 การออกแบบโรงงานเคมี     3(3-0-6) 

 IC 471  Chemical Plant Design 

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

 IC 483  Polymer Process Technology 

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

 IC 484  Selected Topics in Polymer Technology 

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

 IC 485  Polymer Technology Laboratory 

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

 IC 486  Textile Technology 
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และกระบวนวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ว.คอ.) อ่ืนๆ ท่ีเปดสอนเพ่ิมทุกระดับ หรือเลือกจากกระบวนวิชา

ตอไปนี้ 

And other additional subjects of industrial chemistry field (IC) that will be offered at all 

level or choose from the following subjects: 

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

 CHEM 204 Organic Chemistry 2 

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

 CHEM 208 Organic Chemistry Laboratory 2 

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

 CHEM 211 Inorganic Chemistry 1 

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

 CHEM 250 Environmental Chemistry 

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

 CHEM 315 Inorganic Chemistry 2 

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

 CHEM 316 Inorganic Chemistry 3 

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

 CHEM 318 Inorganic Chemistry Laboratory 

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

 CHEM 323 Physical Chemistry 3 

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

 CHEM 324 Physical Chemistry 4 

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

 CHEM 327 Physical Chemistry Laboratory 2 

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

 CHEM 471 Polymer Chemistry 1 

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

 CHEM 474 Polymer Chemistry 2 

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

 CHEM 477 Polymer Chemistry Laboratory 1 

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

 CHEM 478 Polymer Chemistry Laboratory 2 

206331  ว.คณ.331 แคลคูลัสข้ันสูง       3(3-0-6) 
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 MATH 331 Advanced Calculus 

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

 MATH 341 Ordinary Differential Equations 

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

 MATH 342 Partial Differential Equations 

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

 MATH 355 Numerical Method 

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

 STAT 263 Elementary Statistics 

หรือ 208264  ว.สถ.264 หลักสถิติ      3(2-2-5) 

 STAT 264 Principles of Statistics 

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

 STAT 345 Statistical Quality Control 

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

 STAT 380 Introduction to Operational Research 

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

 MATS 201 Introduction to Materials Science 

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

ผูท่ีมิใชนักศึกษาวิศวกรรม 

 ME 181 Engineering Drawing for Non-Engineering Majors 

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

 ME 383 Energy Conservation 

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

 ME 483 Energy Conversion Systems 

256211  วศ.มร.211 วิศวกรรมเหมืองแรเบื้องตน        3(3-0-6) 

 MN 211 Introduction to Mining Engineering 
 

สําหรับนักศึกษาท่ีตองการมุงเนนทางอุตสาหกรรมเคมีอินทรีย  ควรลงทะเบียน ว.คม. 204 และ      

ว.คม. 208   

For the student focusing on the field of organic chemistry related industries, CHEM 204 

and CHEM 208 are recommended to register.   

สําหรับนักศึกษาท่ีตองการมุงเนนทางอุตสาหกรรมเคมีอนินทรีย ควรลงทะเบียน ว.คม. 211  ว.คม. 

315  ว.คม. 316  และ ว.คม. 318 
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For the student focusing on inorganic chemistry related industries, CHEM 211, CHEM 

315, CHEM 316 and CHEM 318 are recommended to register. 

 

แผน 2  วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี   ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 

 Plan 2 Silicate Science and Technology        a minimum of 15  Credits 

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ว.คอ.) ตอไปนี้ 

Choose from the following subjects of Industrial Chemistry (IC): 

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

 IC 203  Introduction to Industrial Chemistry 

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

 IC 204  Elementary Industrial Chemistry Laboratory 

209252  ว.คอ.252 เซรามิกเพ่ือการกอสรางและเซรามิกเพ่ืองานเทคนิค  2(2-0-4) 

 IC 252  Constructional and Technical Ceramics 

209262  ว.คอ.262 ปฏิบัติการเซรามิกเพ่ือการกอสรางและเซรามิก  1(0-3-0)เพ่ือ

งานเทคนิค 

 IC 262  Constructional and Technical Ceramics Laboratory 

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

 IC 304  Thermodynamics of Industrial Chemistry 

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

 IC 322  Metallurgical Chemistry 1 

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

 IC 331  Fuel and Fuel Technology 

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

 IC 332  Fuel Analysis Laboratory 

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

 IC 341  Petrochemical Industry 

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

 IC 342  Petrochemical Laboratory 

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

 IC 382  Polymeric Materials 

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

 IC 402  Catalysis and Industrial Catalyst 

209423  ว.คอ.423 เคมีโลหกรรม 2      3(3-0-6) 
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 IC 423  Metallurgical Chemistry 2 

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

 IC 424  Corrosion and Corrosion Control 

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

 IC 427  Metallurgical Chemistry Laboratory 

209442  ว.คอ.442 การเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ     3(3-0-6) 

 IC 442  Heterogeneous Catalysis 

209443  ว.คอ.443 หัวขอเลือกสรรทางปโตรเคมี    1(1-0-2) 

 IC 443  Selected Topics in Petrochemicals 

209452  ว.คอ.452 เซรามิกข้ันสูง      2(2-0-4) 

 IC 452  Advanced Ceramics 

209454  ว.คอ.454 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซีเมนต    2(2-0-4) 

 IC 454  Science and Technology of Cement 

209456  ว.คอ.456 แกวและอินาเมล      2(2-0-4) 

 IC 456  Glass and Enamel 

209462  ว.คอ.462 ปฏิบัติการเซรามิกข้ันสูง     1(0-3-0) 

 IC 462  Advanced Ceramics Laboratory 

209464  ว.คอ.464 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซีเมนต  1(0-3-0) 

 IC 464  Science and Technology of Cement Laboratory 

209466  ว.คอ.466 ปฏิบัติการแกวและอินาเมล    1(0-3-0) 

 IC 466  Glass and Enamel Laboratory 

209471  ว.คอ.471 การออกแบบโรงงานเคมี     3(3-0-6) 

 IC 471  Chemical Plant Design 

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

 IC 483  Polymer Process Technology 

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

 IC 484  Selected Topics in Polymer Technology 

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

 IC 485  Polymer Technology Laboratory 

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

 IC 486  Textile Technology 
 

และกระบวนวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ว.คอ.) อ่ืนๆ ท่ีเปดสอนเพ่ิมทุกระดับ หรือเลือกจากกระบวนวิชา

ตอไปนี้ 
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And other additional subjects of industrial chemistry field (IC) that will be offered at all 

level or choose from the following subjects: 

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

   DESN 332 Product Design 

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

 CHEM 211 Inorganic Chemistry 1   

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

 CHEM 250 Environmental Chemistry 

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

 CHEM 315 Inorganic Chemistry 2 

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

 CHEM 316 Inorganic Chemistry 3 

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

 CHEM 318 Inorganic Chemistry Laboratory 

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

 CHEM 323 Physical Chemistry 3 

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

 CHEM 324 Physical Chemistry 4 

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

 CHEM 327 Physical Chemistry Laboratory 2 

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

 MATH 331 Advanced Calculus 

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

 MATH 341 Ordinary Differential Equations 

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

 MATH 342 Partial Differential Equations 

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

 STAT 263 Elementary Statistics 

หรือ 208264  ว.สถ.264 หลักสถิติ      3(3-0-6) 

 STAT 264 Principles of Statistics 

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

 STAT 345 Statistical Quality Control 

208380  ว.สถ.380 หลักเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัยดําเนินงาน   3(3-0-6) 
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 STAT 380 Introduction to Operational Research 

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

 MATS 201 Introduction to Materials Science 

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

ผูท่ีมิใชนักศึกษาวิศวกรรม 

 ME 181 Engineering Drawing for Non-Engineering Majors     

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

 ME 383 Energy Conservation 

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

 ME 483 Energy Conversion Systems 

256211  วศ.มร.211 วิศวกรรมเหมืองแรเบื้องตน        2(2-0-4) 

 MN 211 Introduction to Mining Engineering 

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

 MGMT 244 Production and Operations Management 

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

 ECON 443 Industrial Economics 

 

2.3 วิชาโท (ถามี)  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

     Minor (if any)                                       a minimum of  15  Credits 

  

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

    Free Elective                                                  a minimum of  6  Credits 
 

เลือกเรียนจากกระบวนวิชานอกวิชาเอกและวิชาโท (ถามี) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

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

any), are required. 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                            

Total :     

- แผน 1 เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป  ไมนอยกวา  135 หนวยกิต 

 Plan 1 General Industrial Chemistry         a minimum of 135 Credits 

- แผน 2 วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี ไมนอยกวา  136 หนวยกิต 

 Plan 2 Silicate Science and Technology    a minimum of 136 Credits 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาท่ีใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัด 

2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 

“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปท่ี 1 

“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปท่ี 2 

“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปท่ี 3 

“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปท่ี 4 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวิชา 

 

 

 

 

3.1.4 แผนการศึกษา  

แผน 1 เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป  

ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต   ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกิต 

001101 ม.อ. 101 

ENGL 101 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

Fundamental English 1 

3(3-0-6) 001102 ม.อ. 102 

ENGL 102 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

Fundamental English 2 

3(3-0-6) 

201111 ว.วท. 111 

SC 111 

โลกแหงวิทยาศาสตร 

The World of Science 

3(3-0-6) 203113 ว.คม. 113 

CHEM 113 

เคมี 2 

Chemistry 2 

3(3-0-6) 

202101 ว.ชว. 101 

BIOL 101 

ชีววิทยาพื้นฐาน 1 

Basic Biology 1 

3(3-0-6) 203117 ว.คม. 117 

CHEM 117 

ปฏิบัติการเคมี 2 

Chemistry Laboratory 2 

1(0-3-0) 

202103 ว.ชว. 103 

BIOL 103 

ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

Biology Laboratory 1 

1(0-3-0) 206112 ว.คณ. 112 

MATH 112 

แคลคลูัส 2 

Calculus 2 

3(3-0-6) 

203111 ว.คม. 111 

CHEM 111 

เคมี 1 

Chemistry 1 

3(3-0-6) 207117 ว.ฟส. 117 

PHYS 117 

ปฏิบัติการฟสิกส 1 

Physics Laboratory 1 

1(0-3-0) 

203115 ว.คม. 115 

CHEM 115 

ปฏิบัติการเคมี 1 

Chemistry Laboratory 1 

1(0-3-0) 207187 ว.ฟส. 187 

PHYS 187 

ฟสิกส 1 

Physics 1 

3(3-0-6) 

206111 ว.คณ. 111 

MATH 111 

แคลคลูัส 1 

Calculus 1 

3(3-0-6)   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

  Science and Mathematics 

3 

  รวม 17   วิชาเลือกเสร ี

  Free Elective 

3 

  

   รวม 20 

  



 18 

 

 

 

ชั้นปท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

001201 ม.อ. 201 

ENGL 201 

การอานเชิงวิเคราะหและการ

เขียนอยางมีระสิทธิผล   

Critical Reading and 

Effective Writing 

3(3-0-6) 520012   ม.อ. 225 

ENGL 225 

ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

English in Science and 

Technology Context 

3(3-0-6) 

203203 ว.คม. 203 

CHEM 203 

เคมีอินทรีย 1 

Organic Chemistry 1 

3(3-0-6) 203222 ว.คม. 222 

CHEM 222 

เคมีเชิงฟสิกส 1 

Physical Chemistry 1 

3(3-0-6) 

203207 ว.คม. 207 

CHEM 207 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 

Organic Chemistry 

Laboratory 1 

1(0-3-0) 203228 ว.คม. 228 

CHEM 228 

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1 

Physical Chemistry Laboratory 1 

1(0-3-0) 

203235 ว.คม. 235 

CHEM 235 

เคมีวิเคราะห 

Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 209270 ว.คอ. 270 

IC 270 

ปรากฎการณถายโอนของ 

เคมีอุตสาหกรรม 

Transport Phenomena of 

Industrial Chemistry 

3(3-0-6) 

203288 ว.คม. 288 

CHEM 288 

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 

Analytical Chemistry 

Laboratory 

1(0-3-0) 209271 ว.คอ. 271 

IC 271 

หนวยปฏิบัติการของ 

เคมีอุตสาหกรรม 1 

Unit Operations of Industrial 

Chemistry 1 

3(3-0-6) 

209201 ว.คอ. 201 

IC 201 

ปริมาณสัมพันธทางเคมี 

Chemical Stoichiometry 

3(3-0-6) 209272 ว.คอ. 272 

IC 272 

ปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการของ 

เคมีอุตสาหกรรม 1 

Unit Operations of Industrial 

Chemistry Laboratory 1 

1(0-3-0) 

209251 ว.คอ. 251 

IC 251 

เซรามิกเบ้ืองตน 

Introduction to Ceramics 

2(2-0-4) วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

3 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

Humanities and Social Sciences 

      6 วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3 

 รวม 22  รวม 20 
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แผน 1 เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป  

ชั้นปท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

203331 ว.คม. 331 

CHEM 331 

การวิเคราะหทางเคมี 

ดวยเครื่องมือ 

Instrumental Methods of 

Chemical Analysis 

3(3-0-6) 201191 ว.วท.191 

SC 191 

การเรียนรูผานกิจกรรม  

Learning Through Activities 

2(0-6-0) 

203337 ว.คม. 337 

CHEM 337 

ปฏิบัติการการวิเคราะหทางเคมี

ดวยเครื่องมือ 

Instrumental Methods of 

Chemical Analysis 

Laboratory 

1(0-3-0) 208346 ว.สถ. 346 

STAT 346 

สถิติสําหรับเคมีอุตสาหกรรม 

Statistics for Industrial 

Chemistry 

4(3-3-6) 

209301 ว.คอ. 301 

IC 301 

เคมีกระบวนการอุตสาหกรรม 

Industrial Process 

Chemistry 

3(3-0-6) 209370 ว.คอ. 370 

IC 370 

เคมีจลนและการออกแบบ 

เครื่องปฏิกรณเคมี 

Kinetic Chemistry and 

Chemical Reactor Design 

3(3-0-6) 

209302 ว.คอ. 302 

IC 302 

ปฏิบัติการเคมีกระบวนการ  

อุตสาหกรรม 

Industrial Process 

Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 209376 ว.คอ. 376 

IC 376 

หนวยปฏิบัติการของ 

เคมีอุตสาหกรรม 3 

Unit Operations of Industrial 

Chemistry 3 

3(3-0-6) 

209303 ว.คอ. 303 

IC 303 

การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ

อุตสาหกรรม 

Characterization of 

Industrial Materials 

3(3-0-6) 209377 ว.คอ. 377 

IC 377 

ปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการของ 

เคมีอุตสาหกรรม 2 

Unit Operations of Industrial 

Chemistry Laboratory 2 

1(0-3-0) 

209375 ว.คอ. 375 

IC 375 

หนวยปฏิบัติการของ 

เคมีอุตสาหกรรม 2 

Unit Operations of Industrial 

Chemistry 2 

3(3-0-6) 255323 วศ.อ. 323 

IE 323 

การประกันคุณภาพเบ้ืองตน 

Introduction to Quality 

Assurance 

3(3-0-6) 

253303 วศ.ส. 303 

ENV 303 

การจัดการสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

Environmental and Safety 

Management in Industry 

3(3-0-6)  รวม 16 

  

 รวม 17    
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แผนการศึกษาแบบปกติ 

แผน 1 เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป  

ชั้นปท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

209493 ว.คอ. 493 

IC 493 

การฝกงานในโรงงาน 

Industrial Chemistry 

Training 

2(0-12-0) 209498 ว.คอ. 498 

IC 498 

สัมมนาเคมีอุตสาหกรรม 

Seminar in Industrial Chemistry 

1(1-0-2) 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

1 209497 ว.คอ. 497 

IC 497 

ปญหาพิเศษทาง 

เคมีอุตสาหกรรม 

Special Problems in Industrial 

Chemistry 

4(0-12-0) 

วิชาเอกเลือกระดับ 400 

Major Elective in 400 Level Course 

6 วิชาเอกเลือกระดับ 400 

Major Elective in 400 Level Course 

5 

กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 

Activities Based Course 

1 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

Humanities and Social Sciences 

3 

 รวม 10  รวม 13 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

แผน 1 เคมีอุตสาหกรรมท่ัวไป 

ชั้นปท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

209498 ว.คอ. 498 

IC 498 

สัมมนาเคมีอุตสาหกรรม 

Seminar in Industrial 

Chemistry 

1(1-0-2) 209494 ว.คอ. 494 

IC 494 

สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

6 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

1   รวม 6 

  

วิชาเอกเลือกระดับ 400 

Major Elective in 400 Level Course 

11   

กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 

Activities Based Course  

1   

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

Humanities and Social Sciences 

3   

 รวม 17    
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แผน 2 วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต   ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

001101 ม.อ. 101 

ENGL 101 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

Fundamental English 1 

3(3-0-6) 001102 ม.อ. 102 

ENGL 102 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

Fundamental English 2 

3(3-0-6) 

201111 ว.วท. 111 

SC 111 

โลกแหงวิทยาศาสตร 

The World of Science 

3(3-0-6) 203113 ว.คม. 113 

CHEM 113 

เคมี 2 

Chemistry 2 

3(3-0-6) 

202101 ว.ชว. 101 

BIOL 101 

ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 

Basic Biology 1 

3(3-0-6) 203117 ว.คม. 117 

CHEM 117 

ปฏิบัติการเคมี 2 

Chemistry Laboratory 2 

1(0-3-0) 

202103 ว.ชว. 103 

BIOL 103 

ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

Biology Laboratory 1 

1(0-3-0) 206112 ว.คณ. 112 

MATH 112 

แคลคูลัส 2 

Calculus 2 

3(3-0-6) 

203111 ว.คม. 111 

CHEM 111 

เคมี 1 

Chemistry 1 

3(3-0-6) 207117 ว.ฟส. 117 

PHYS 117 

ปฏิบัติการฟสิกส 1 

Physics Laboratory 1 

1(0-3-0) 

203115 ว.คม. 115 

CHME 115 

ปฏิบัติการเคมี 1 

Chemistry Laboratory 1 

1(0-3-0) 207187 ว.ฟส. 187 

PHYS 187 

ฟสิกส 1 

Physics 1 

3(3-0-6) 

206111 ว.คณ. 111 

MATH 111 

แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3(3-0-6)   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

  Science and Mathematics 

3 

  รวม 17   วิชาเลือกเสร ี

  Free Elective 

3 

  

   รวม 20 

 

ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

001201 ม.อ. 201 

ENGL 201 

การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน

อยางมีระสิทธิผล   Critical 

Reading and Effective Writing 

3(3-0-6) 001225   ม.อ. 225 

ENGL 225 

ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

English in Science and Technology 

Context 

3(3-0-6) 

203235 ว.คม. 235 

CHEM 235 

เคมีวิเคราะห 

Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 203222 

 

ว.คม. 222 

CHEM 222 

เคมีเชิงฟสิกส 1 

Physical Chemistry 1 

3(3-0-6) 

203288 ว.คม. 288 

CHEM 288 

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 

Analytical Chemistry 

Laboratory 

1(0-3-0) 203228 ว.คม. 228 

CHEM 228 

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1 

Physical Chemistry Laboratory 1 

1(0-3-0) 

209201 ว.คอ. 201 

IC 201 

ปริมาณสัมพันธทางเคมี 

Chemical Stoichiometry 

3(3-0-6) 209253 ว.คอ. 253 

IC 253 

การผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 

Production of Pottery 

2(2-0-4) 

209251 ว.คอ. 251 

IC 251 

เซรามิกเบื้องตน 

Introduction to Ceramics 

2(2-0-4) 209263 ว.คอ. 263 

IC 263 

ปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผา 

Pottery Laboratory 

1(0-3-0) 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

Humanities and Social Sciences 

      6 209271 ว.คอ. 271 

IC 271 

หนวยปฏิบัติการของ 

เคมีอุตสาหกรรม 1 

Unit Operations of Industrial 

Chemistry 1 

3(3-0-6) 

 รวม      18 209272 ว.คอ. 272 

IC 272 

ปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการของ 

เคมีอุตสาหกรรม 1 

Unit Operations of Industrial 

Chemistry Laboratory 1 

1(0-3-0) 

  

  

   วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

3 

  

  วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3 

    รวม 20 
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แผน 2 วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี 

ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

203331 ว.คม. 331 

CHEM 331 

การวิเคราะหทางเคมี 

ดวยเครื่องมือ 

Instrumental Methods of 

Chemical Analysis 

3(3-0-6) 201191 ว.วท.191 

SC 191 

การเรียนรูผานกิจกรรม  

Learning Through Activities 

2(0-6-0) 

203337 ว.คม. 337 

CHEM 337 

ปฏิบัติการการวิเคราะห 

ทางเคมีดวยเครื่องมือ 

Instrumental Methods of 

Chemical Analysis Laboratory 

1(0-3-0) 208346 ว.สถ. 346 

STAT 346 

สถิติสําหรับเคมีอุตสาหกรรม 

Statistics for Industrial Chemistry 

4(3-3-6) 

209301 ว.คอ. 301 

IC 301 

เคมีกระบวนการอุตสาหกรรม 

Industrial Process Chemistry 

3(3-0-6) 209352 ว.คอ. 352 

IC 352 

วิทยาศาสตรซิลิเกต 2 

Silicate Science 2 

2(2-0-4) 

209302 ว.คอ. 302 

IC 302 

ปฏิบัติการเคมีกระบวนการ  

อุตสาหกรรม 

Industrial Process Chemistry 

Laboratory 

1(0-3-0) 209362 ว.คอ. 362 

IC 362 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรซลิิเกต 2 

Silicate Science Laboratory 2 

 

1(0-3-0) 

209303 ว.คอ. 303 

IC 303 

 

การหาลักษณะเฉพาะของ 

วัสดุอุตสาหกรรม 

Characterization of Industrial 

Materials 

3(3-0-6) 209451 ว.คอ. 451 

IC 451 

เทคโนโลยีซิลิเกต 

Silicate Technology 

2(2-0-4) 

209351 ว.คอ. 351 

IC 351 

วิทยาศาสตรซิลิเกต 1 

Silicate Science 1 

2(2-0-4) 209461 ว.คอ. 461 

IC 461 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีซลิิเกต 

Silicate Technology Laboratory 

1(0-3-0) 

209361 ว.คอ. 361 

IC 361 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรซลิิเกต 1 

Silicate Science Laboratory 1 

1(0-3-0) 209453 ว.คอ. 453 

IC 453 

วัสดุทนไฟ 

Refractory 

2(2-0-4) 

209358 

 

ว.คอ. 358 

IC 358 

เทคโนโลยีการอบแหงและเผา 

ในกระบวนการผลิตเซรามิก 

Drying and Firing Technology 

in Ceramic Processing  

2(2-0-4) 

 

209463 ว.คอ. 463 

IC 463 

ปฏิบัติการวัสดุทนไฟ 

Refractory Laboratory 

1(0-3-0) 

209368 ว.คอ. 368 

IC 368 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการอบแหง

และเผาในกระบวนการผลิต 

เซรามิก 

Drying and Firing Technology 

in Ceramic Processing 

Laboratory 

1(0-3-0) 255323 วศ.อ. 323 

IE 323 

การประกันคุณภาพเบ้ืองตน 

Introduction to Quality 

Assurance 

3(3-0-6) 

253303 วศ.ส. 303 

ENV 303 

การจัดการสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

Environmental and Safety 

Management in Industry 

3(3-0-6)   รวม 18 

  

  

   รวม    20    
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แผนการศึกษาแบบปกติ 

แผน 2 วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี  

ชั้นปท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

209493 ว.คอ. 493 

IC 493 

การฝกงานในโรงงาน 

Industrial Chemistry 

Training 

2(0-12-0) 209498 ว.คอ. 498 

IC 498 

สัมมนาเคมีอุตสาหกรรม 

Seminar in Industrial Chemistry 

1(1-0-2) 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

6 209497 ว.คอ. 497 

IC 497 

ปญหาพิเศษทาง 

เคมีอุตสาหกรรม 

Special Problems in Industrial 

Chemistry 

4(0-12-0) 

วิชาเอกเลือกระดับ 400 

Major Elective in 400 Level Course 

3 วิชาเอกเลือกระดับ 400 

Major Elective in 400 Level Course 

3 

กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 

Activities Based Course 

1 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

Humanities and Social Sciences 

3 

 รวม 12  รวม 11 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

แผน 2 วิทยาศาสตรซิลิเกตและเทคโนโลยี  

ชั้นปท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

209498 ว.คอ. 498 

IC 498 

สัมมนาเคมีอุตสาหกรรม 

Seminar in Industrial 

Chemistry 

1(1-0-2) 209494 ว.คอ. 494 

IC 494 

สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

6 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

6   รวม 6 

  

วิชาเอกเลือกระดับ 400 

Major Elective in 400 Level Course 

6   

กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 

Activities Based Course  

1   

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

Humanities and Social Sciences 

3   

 รวม 17    

 

 

  

3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ระบุไวในภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 

- กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
 

คณะมนุษยศาสตร 

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

ENGL 101  : Fundamental English 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียนในระดับ

เบื้องตน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

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

 

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

ENGL 102  : Fundamental English 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 001101 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียนในระดับที่

ซับซอนข้ึนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

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

 

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

ENGL 201  : Critical Reading and Effective Writing 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 001102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขียนอยางมี

ประสิทธิผล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน   

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

writing on topics of students’ interests. 

 

ม.อ. 225 (001225) : ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

ENGL 225  : English in Science and Technology Context 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 001102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

แนะนํา   : สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร 



 25 

ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในบริบททาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 Specific language functions, components and skills for effective communication in science 

and technology contexts. 

 

 

- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

คณะมนุษยศาสตร 

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

LS 103   : Information Literacy and Information Presentation 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ ความตองการและการแสวงหาสารสนเทศ 

แหลงสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบคนสารสนเทศ การประเมิน

สารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอางถึงและการเขียนบรรณานุกรม 

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. 

 

ม.ปร. 100 (011100)  :  มนุษยกับปรัชญา      3(3-0-6) 

PHIL 100  : Man and Philosophy 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 ศึกษาใหเขาใจความหมาย คุณคา เหตุที่มา กําเนิด วิธีการ จุดมุงหมายและขอบขายของปรัชญา เปรียบเทียบ

ปรัชญากับศาสตรอ่ืนๆ ตลอดจนแนวคิดวาดวยสถานภาพ ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ความหมายและจุดมุงหมาย

ของมนุษย 

 The study of meanings, values, origin, scope, and methodology of philosophy; philosophy in 

comparison with other related sciences; philosophical concepts of man’s place in society and the 

universe, responsibilities, meanings and ultimate aims. 

 

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

PSY 110  : Psychology and Daily Life 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ปจจัยดาน

สังคม 

 Psychology and daily life, Individual factors, Interpersonal factors, Social factors. 
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ม.ศท. 100 (050100) : การใชภาษาไทย          3(3-0-6) 

HUGE 100  : Usage of the Thai Language    

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย 

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

 

ม.ศท. 106 (050106) : ศิลปะแหงการเปนมนุษยที่มีคุณคา        3(3-0-6) 

HUGE 106  : Humanistic Arts    

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเปนมนุษยเพื่อความเขาใจและรูจักตนเองและผูอ่ืน มนุษยใน

สภาพแวดลอมปจจุบัน เปาหมายของมนุษย แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่นําไปสูเปาหมายของมนุษย ความรูเชิง

ขอเท็จจริงและเชิงคุณคา การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางสันติ ดวยมโนธรรมและสํานึกตอสังคม 

 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. 

 

คณะวิจิตรศิลป 

วจ.ศป. 100 (109100) : มนุษยกับศิลปะ      3(3-0-6)        

FAGE 100  : Man and Art 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับศิลปะ ความเปนมา โครงสรางศิลปะ อิทธิพล บทบาท และหนาที่ระหวาง

ศิลปะกับมนุษย คุณคาของศิลปะในบริบททางสังคม 

 Relation between man and art; origin of art; structures of art; influence, roles and 

responsibilities between man and art; value of art in social context. 

 

คณะสังคมศาสตร 

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

GEO 104  : Environmental Conservation 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 ปญหาในการจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเนนในเร่ือง ดิน ปาไม น้ํา แร สัตวปา 

มนุษย พลังงานธรรมชาติ ทิวทัศนธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนวิธีการอนุรักษและมาตรการในการ

อนุรักษที่จําเปนสําหรับประเทศไทย 
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 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.         

 

ส.สม. 100 (159100) : โลกสมัยใหมในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)        

SA 100   : Modern World in Everyday Life 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 โลกาภิวัตนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ปญหาสิ่งแวดลอม ความ

ขัดแยงทางชาติพันธุ ความมั่นคงของมนุษย สังคมเสี่ยง วัฒนธรรมการบริโภค สื่อสมัยใหม และชีวิตประจําวันของผูคน

ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกสมัยใหม 

 Globalization and change in economy, society, politics, and culture, ethnic conflicts, human 

security, risk society, consumer culture, modern meidas and changing everyday life in the modern 

worlds.         

 

คณะนิติศาสตร 

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

LAGE 100  : Law and Modern World 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวางประเทศ 

กฎหมายกับปญหาทองถ่ิน และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถ่ิน ระดับสังคมเมือง และ

บทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ เก่ียวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม 

 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. 

 

คณะบริหารธุรกิจ  

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

FINA 101  : Finance for Daily Life 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี  

 ความรูเบื้องตนของการบริหารการเงินในชีวิตประจําวัน การสรางฐานะมั่นคงทางการเงิน การสํารวจสุขภาพ

ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได รายจาย และภาระหนี้สิน บริการของสถาบันการเงิน การออม

เงิน การใหเงินทํางาน การวางแผนการเงินสําหรับเหตุการณของชีวิต การประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการ

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

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

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

Tax planning. Preparing for happiness. 

 

คณะเศรษฐศาสตร 

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

ECON 100  : Economics for Everyday Life    

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เก่ียวของกับการผลิต การบริโภค ตลาด รายได

ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน เศรษฐกิจการคาและ

การเงินระหวางประเทศ   การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

 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. 

 

คณะการสื่อสารมวลชน 

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

MC 100   : Introduction to Communication 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 แนวคิดดานการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร หนาที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน สื่อทางเลือกและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอสังคม 

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

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

 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 

คณะวิทยาศาสตร 

ว.วท. 100 (201100) : วิทยาศาสตรบูรณาการ                              3(3-0-6) 

SC 100   : Integrated Science 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร โลกและจักรวาล แหลงทรัพยากรธรรมชาติ การ

นําไปใชและการอนุรักษ รูปแบบและแหลงพลังงาน การนําไปใชและการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมลพิษ รางกายของ

เรา อาหารและยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการคมนาคม การสื่อสาร คอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณ เคร่ือง

อํานวยความสะดวก วิทยาศาสตรและสังคม 
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 Evolution of Science. Scientific methods. Earth and space. Natural resources, their utilization 

and conservation. Forms of energy, energy resources, their utilization and conservation. Environment 

and pollution.  Human bodies.  Food and drugs.  Science and technology in transportation, 

communication, audiovisual instruments, home appliances and labour- saving machinery.  Science 

and society.  This course is designed for non- science- based students only.  Enrollments are not 

permitted for science-based students. 

 

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

SC 110   : Integrated Mathematical Sciences 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 วิทยาการคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน ประวัติของการคํานวณ อินเทอรเน็ต สถิติในชีวิตประจําวัน สถิติกับ

การแกปญหาในชีวิตประจาํวัน ความนาจะเปนเพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆ การจําลอง ตัวอยางของแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร การดําเนินการเมทริกซและการประยุกต การหาคาเหมาะสมที่สุด การแทนขอมูล ปญญาประดิษฐและ

การเรียนรูของเคร่ือง การเรียงลําดับและการคนหา สถิติเพื่อการตัดสินใจ 

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

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

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

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

decision making. 

 

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

SC 111   : The World of Science 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 บทนํา ความหมายของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประวัติของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมกลุมเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิง่แวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีกับชุมชนทองถ่ิน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือหัวขออ่ืนๆ ตามความสนใจของนักศึกษา และการนําเสนอในหองเรียน 

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

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

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

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

  

ว.วท. 114 (201114) : วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน   3(3-0-6) 
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SC 114   : Environmental Science in Today’s World 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 สิ่งแวดลอมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ความตระหนักเร่ืองสิ่งแวดลอมในเวทีนานาชาติ 

ความสําคัญของความหลากหลายทางชึวภาพ; การอนุรักษเพื่ออนาคต การใชทรัพยากร การเติบโตของประชากรและ

มลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนาอยาง

ยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน สถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบัน 

 Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in 

international venues, Importance of biodiversity; conservation for the future, Resource use, 

Population growth and pollution, Ozone depletion, Global warming and climate change, Energy crisis, 

Sustainable development ( balancing of natural resource consumption and replacement) , and 

Current environmental issues. 

 

ว.วท. 115 (201115) : ชีวิตและพลังงาน      3(3-0-6) 

SC 115   : Life and Energy 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 แหลงกําเนิดพลังงาน ความสัมพันธของพลังงานกับชีวิต วิถีการเปลี่ยนรูปพลังงานในสิ่งมีชีวิต วิถีการเปลี่ยน

รูปพลังงานในสิ่งไมมีชีวิต วัฏจักรของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน การถายทอดพลังงานระหวางพืช สัตว และ

มนุษยในระบบนิเวศ กระบวนการอนุรักษพลังงานในชีวิตประจําวัน ความปลอดภัยของการใชพลังงานใน

ชีวิตประจําวัน 

 Energy sources, relations of Energy to life, ways of energy conversion of living things, ways of 

energy conversion of non- living things, Cycle of energy and its transformation, The flow of energy 

through plants, animals and humans in the ecosystem, Conservation of energy in daily life and Safety 

of energy in daily life. 

 

ว.วท. 116 (201116) : วิทยาศาสตรและภาวะโลกรอน    3(3-0-6) 

SC 116   : Science and Global Warming 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 บรรยากาศและโลก ฤดูกาลและดวงอาทิตย สภาพอากาศและภูมิอากาศ การถายโอนความรอนในอากาศ

และมหาสมุทร แกสเรือนกระจกและปรากฏการณเรือนกระจก ภาวะโลกรอนและผลกระทบ เราจะชวยโลกไดอยางไร 

 Atmosphere and earth, Seasons and the sun, Weather and climate, Heat transfer:  in the air 

and ocean, Green house gases and effect, Global warming and its impact and How can we save the 

earth? 

- กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 
 

คณะวิทยาศาสตร 

ว.วท. 191 (201191) : การเรียนรูผานกิจกรรม      2(0-6-0) 
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SC 191   : Learning Through Activities  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

การเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณชีวิตตางๆที่

ถูกจัดข้ึนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนสวนประกอบที่ดีที่ทําใหนักศึกษามีสวนรวมในชวงเวลาของ

การศึกษาในมหาวิทยาลัย  กิจกรรมตางๆเหลานี้สามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการเรียนรูจากกิจกรรมตางๆไป

พัฒนาในดานเก่ียวกับการสรางจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย  มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจการ

ทํางานเปนทีม  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใช เปนแบบอยางในการดํารงชีพในอนาคต ไดอยางมีความสุขทั้ง

รางกายและจิตใจ  พรอมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม  

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

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

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

private organizations. 

 

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

SC 192   : Doi Suthep Study 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา  มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และ มิติทางการอนุรักษ : พื้นที่

อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

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. 

 

ว.คอ. 198 (209198) :  อุตสาหกรรมและความสัมพันธกับวัฒนธรรมทองถิ่นและสิง่แวดลอม      1(0-3-0) 

IC 198          :  Industries and Relationship to Local Culture and Environment 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมที่ เ ก่ียวของกับวัฒนธรรมทองถ่ินลานนา ไดแก อุตสาหกรรมเซรามิก 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและสียอม ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่

เก่ียวของกับบริบททางสิ่งแวดลอม ไดแก อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงาน

อุตสาหกรรม รับฟงการบรรยายวิชาการหัวขอที่เก่ียวของจากผูประกอบการ/คณาจารยผูควบคุมกิจกรรม และการ

เขียนรายงานผลการเรียนรูของนักศึกษา  

Visiting industrial plants related to Lanna local culture; ceramic industry, textile and dyeing 

industry in the North of Thailand, visiting 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. 
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คณะศึกษาศาสตร 

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

EDPE 121  : Football for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี    

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาฟุตบอล การเลน

ฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กติกาทั่วไปในการเลนกีฬาฟุตบอล การ

วิเคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทีมฟุตบอลในระดับตางๆ  ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลน

และผูดูที่ดีในกีฬาฟุตบอล 

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

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

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

 

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

EDPE 122  : Swimming for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี    

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้ํา การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬาวายน้ํา หลักการหายใจ

และการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางตางๆของรางกายในการวายน้ําทาตางๆการชวยเหลือผูไดรับอันตรายตางๆ

จากการวายน้ํา การวิเคราะหการทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพื่อสุขภาพและการเขารวมการแขงขันวายน้ําในระดับ

ตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาวายน้ํา 

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

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

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

Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 123 (057123) : วอลเลยบอลเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 123  : Volleyball for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี    

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาวอลเลยบอล 

การเลนวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการเลนวอลเลยบอล กติกาทั่วไปและ

การนับคะแนนในกีฬาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกีฬาวอลเลยบอลในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขัน

วอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตางๆ  ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูทีด่ใีน

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

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

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

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

 

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

EDPE 125  : Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี    

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายในลักษณะตางๆ 

การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสียงดนตรี การเตนรําพื้นเมืองของประเทศตางๆ การเตนลีลาศใน

จังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลีลาศ การวิเคราะหทาทางการเตนลีลาศจังหวะตางๆ การ

รวมงานลีลาศและการจัดงานลีลาศในรูปแบบตางๆ 

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

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

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

parties. 

 

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

EDPE 126  : Basketball for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี    

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาบาสเกตบอล 

การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล กติกาการเลนบาสเกตบอลทั่วไป 

การประยุกตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันบาสเกตบอลและการเขารวมแขงขัน

บาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาบาสเกตบอล 

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

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

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

etiquette for players and spectators.  

 

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

EDPE 127  : Badminton for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี    

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมินตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาแบดมินตัน 

การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กติกาแบดมินตันทั่วไปและการนับ

คะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมินตันในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันแบดมินตัน
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และการเขารวมแขงขันแบดมินตันในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬา

แบดมินตัน  

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

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

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

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

 

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

EDPE 128  : Tennis for Life and Exercise  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี    

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาเทนนิส การจับไม

และการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีเทนนิสในลักษณะตางๆ กติกาเทนนิสทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทนนิส 

การประยุกตเลนกีฬาเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันเทนนิสและการเขารวมการแขงขันเทนนิสใน

ระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาเทนนิส 

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

hold the racquet and body movements to hit the tennis ball. Rules and scoring in Tennis. Playing 

Tennis in different styles. Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at 

different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

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

EDPE 129  : Table Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี    

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาเทเบิล

เทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทเบิลเทนนิสในลักษณะตางๆ กติกาทั่วไปและการนับ

คะแนนในกีฬาเทเบิลเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันเทเบิล

เทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบิลเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬา

เทเบิลเทนนิส 

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

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

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

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

 

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

EDPE 130  : Golf for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี    
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การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬากอลฟ การจับ

ไม ทาทางการตีลูกและการยืนในกีฬากอลฟในลักษณะตางๆ กติกาการเลนกอลฟทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬา

กอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหทาทางในการตีกอลฟและการเขารวมแขงขันกอลฟใน

ระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬากอลฟ 

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

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

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

etiquette for players and spectators. 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  

- วิชาแกน 
   

คณะวิทยาศาสตร 

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

BIOL 101  : Basic Biology 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 บทนํา ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต สารเคมีของ

สิ่งมีชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตรและอณูพันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว และ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

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

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

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

behavior. 

 

ว.ชว. 103 (202103) : ปฏิบัติการชีววิทยา 1     1(0-3-0) 

BIOL 103  : Biology Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ 202101 

 กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล การหายใจระดับเซลล การแบงเซลล พันธุศาสตร วิวัฒนาการ

และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว พฤติกรรม และนิเวศวิทยาประชากร 

 Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics, 

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

 

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

CHEM 111  : Chemistry 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
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บทนําและปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทตางๆ สมดุลเคมี อุณ

หพลศาสตรเชิงเคมี เคมีไฟฟา สารละลายและคอลลอยด กรด-เบส และจลนพลศาสตรเชิงเคมี 

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

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

colloids, acid-bases and chemical kinetics. 

 

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

CHEM 113  : Chemistry 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203111  

แกส ของเหลวและของแข็ง ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบโคออรดิเนชัน สมดุลการ

ละลายของเกลือและสมดุลการเกิดสารเชิงซอน เคมีนิวเคลียร เคมีอินทรีย สารชีวโมเลกุล โลกของเคมี 

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

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

biomolecules and world of chemistry. 

 

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

CHEM 115  : Chemistry Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอม 203111 

เทคนิคตางๆ ในหองปฏิบัติการเคมี ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สารกําหนดปริมาณ: 

การสังเคราะหแคลเซียมออกซาเลต การสังเคราะหโพแทสเซียมอะลัมจากอะลูมิเนียมฟอยล พันธะเคมีและโครงสราง

โมเลกุล สมดุลเคมีและปฏิกิริยาผันกลับ ความรอนของปฏิกิริยา เซลลกัลวานิกและเซลลความเขมขน อิเล็กโทรลิซีส 

การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงของจุดเยือกแข็ง สมดุลกรด-เบสและบัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส กราฟไท

เทรชัน จลนพลศาสตรเคมี: ปฏิกิริยาไอโอดิเนชันของแอซีโตน และการทดลองพิเศษ 

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

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

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

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

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

and special experiments. 

 

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

CHEM 117  : Chemistry Laboratory 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203115 และลงทะเบียนพรอม 203113  

การวิเคราะหเชิงคุณภาพของแคทไอออนกลุม I II III และ IV บางตัว การวิเคราะหเชิงคุณภาพของแคท

ไอออนและแอนไอออนของเกลือตัวอยาง สถานะออกซิเดชันของแวเนเดียม สารประกอบโคออรดิเนชัน ผลของ
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อุณหภูมิที่มีตอการละลายของเกลือ ผลคูณการละลายของแคลเซียมซัลเฟต การหาคาคงที่ของแกส โครงสรางผลึก 

การวิเคราะหทางเคมีอินทรีย การทดสอบคารโบไฮเดรต และโปรตีน การศึกษาปฏิกิริยาซาปอนิฟเคชันของไขมัน และ

การวิเคราะหน้ําเสีย 

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

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

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

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

of saponification of fat and wastewater analysis. 

 

ว.คม. 235 (203235) : เคมีวิเคราะห      3(3-0-6) 

CHEM 235  : Analytical Chemistry 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203111 

           การจําแนกประเภทวิธีวิเคราะหทางเคมี เทคนิคการสุมตัวอยางและการเตรียมตัวอยาง สถิติในเคมีวิเคราะห 

การวิเคราะหโดยปริมาตร การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะหเชิงไฟฟา และเทคนิคการแยกสาร 

 Classification of chemical analysis methods, sampling and sample preparation techniques, 

statistics in analytical chemistry, volumetric analysis, gravimetric analysis, electroanalysis, separation 

techniques. 

 

ว.คม. 288 (203288) : ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห     1(0-3-0) 

CHEM 288  : Analytical Chemistry Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203117 และลงทะเบียนพรอม 203235        

การฝกปฏิบัติการวิเคราะหเคมีพื้นฐาน ซึ่งเก่ียวของกับเทคนิคการวิเคราะหทั่วไป เชน การไทเทรต ดวย

ระบบการตรวจวัดจุดยุติแบบตางๆ เทคนิคการวิเคราะหโดยน้ําหนัก และเทคนิคโครมาโทกราฟแบบการแลกเปลี่ยน

ไอออน 

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

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

 

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

MATH 111  : Calculus 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี  

อนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการประยุกต  

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

equations and some applications. 

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

MATH 112  : Calculus 2 
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เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 206111  

สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง ฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น อนุกรมอนันต 

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

and infinite series. 

 

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

PHYS 117  : Physics Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี  

กระบวนวิชาปฏิบัติการเก่ียวกับการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในฟสิกสพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย การทดลอง

ตางๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม 

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

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

physics. 

 

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

PHYS 187  : Physics 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี  

หนวยและการวัด กลศาสตร การสั่น คลื่น และเสียง ของไหล อุณหพลศาสตร ไฟฟา สนามไฟฟา สภาวะ

แมเหล็กและสนามแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม 

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

thermodynamics, electricity, electric field, magnetism and magnetic field, optics and modern physics. 

 

- วิชาเอก  

     - วิชาเอกบังคับ  
 

คณะวิทยาศาสตร 

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

CHEM 222  : Physical Chemistry 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203113, 206112 และ 207187 

อุณหพลศาสตร สมบัติของแกส ของผสมอยางงาย สมดุลวัฏภาค สมดุลเคมี และเคมีไฟฟา 

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

electrochemistry. 

 

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

CHEM 228  : Physical Chemistry Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ 203222  
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ความรอนโมลารของการละลาย ปริมาตรพารเชียลโมลาร สมดุลในสารละลาย การนําไฟฟาของสารละลายอิ

เล็กโทรไลต  สัมประสิทธิ์แอคติวิตีของอิเล็กโทรไลต  ทรานเฟอเรนซนัมเบอรของไอออน  อุณหพลศาสตรของ

เซลลไฟฟาเคมี  อุณหภูมิวิกฤติของสารละลาย แผนผังวัฏภาคของของแข็งผสมสองชนิด สารผสมคงจุดเดือด และ

อัตราสวนของความจุความรอนสําหรับแกส 

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

electrolytic solution, activity coefficient of electrolyte, transference number of ions, thermodynamics 

of electrochemical cell, critical solution temperature, binary-solid phase diagram, azeotropic mixture 

and heat capacity ratios for gases. 

 

ว.คม. 331 (203331) : การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ    3(3-0-6) 

CHEM 331  : Instrumental Methods of Chemical Analysis 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203234 และ 203238; หรือ 203236 และ 203239; หรือ 203235 และ  

    203288  

ทฤษฎี วิชาการอุปกรณ และการประยุกตของวิธีการทางสเปกโทรโฟโตเมตรี ชนิดอัลตราไวโอเลต วิสิเบิล

และอินฟราเรด และรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการวิเคราะหทางโครมาโทกราฟ 

 Theories, instrumentation and applications of ultraviolet, visible and infrared 

spectrophotometric methods and details of some chromatographic analyses. 

 

ว.คม. 337 (203337) : ปฏิบัติการการวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ  1(0-3-0) 

CHEM 337  : Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอมกับ 203331  

ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือชนิดตางๆ เชน เคร่ืองมือทางสเปกโทรสโกปทางโครมาโทกราฟ 

ทางเรดิโอเคมี การทําปญหาพิเศษในการวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 

 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. 

 

ว.สถ. 346 (208346) : สถิติสําหรับเคมีอุตสาหกรรม    4(3-3-6) 

STAT 346  : Statistics for Industrial Chemistry 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี  

สถิติศาสตรในเคมีอุตสาหกรรม ทักษะเชิงสถิติ ความคิดเชิงสถิติ และเหตุผลเชิงสถิติ เพื่อการตรวจสอบอยาง

เปนวิทยาศาสตร และการจัดการการผลิตในเคมีอุตสาหกรรม ขอมูลและการสรุปขอมูล ปรากฏการณเชิงสุม ความ

นาจะเปน ตัวแปรสุม และฟงกชันความนาจะเปน ฟงกชันความนาจะเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับเคมีอุตสาหกรราม  

การอนุมานทางสถิติและการประยุกตในเคมีอุตสาหกรรม  ระเบียบวิธีทางสถิติสําหรับเคมีอุตสาหกรรมและการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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 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. 

 

 

ว.คอ. 201 (209201) : ปริมาณสัมพันธทางเคมี     3(3-0-6) 

IC 201   : Chemical Stoichiometry 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203104 และ 203108; หรือ 203113 และ 203117; และ 

    206104 หรือ 206112  

ดุลมวลสารของระบบที่ไมเกิดปฏิกิริยาเคมี ดุลมวลสารของระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี ดุลพลังงานของระบบทีม่ี

การไหล ดุลความรอนของระบบที่ไมเกิดปฏิกิริยาเคมี ดุลความรอนของระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี การเผาไหม ปริมาณ

สัมพันธของหนวยปฏิบัติการและการประยุกตปริมาณสัมพันธ ดุลมวลสารและดุลพลังงานกับปญหาทางอุตสาหกรรม

เคมี 

 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. 

 

ว.คอ. 251 (209251) : เซรามิกเบื้องตน         2(2-0-4) 

IC 251   : Introduction to Ceramics 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี  

บทนํา วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเซรามิก ชนิดของผลิตภัณฑเซรามิก โครงสรางของเซรามิก 

ลักษณะเฉพาะและสมบัติของเซรามิก กระบวนการผลิตเซรามิก และการพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิก 

 Introduction, evolution of ceramic industry, types of ceramic products, structures of ceramics, 

characteristics and properties of ceramics, production of ceramics and development of ceramic 

products. 

 

ว.คอ. 271 (209271) : หนวยปฏิบัติการของเคมีอุตสาหกรรม 1   3(3-0-6) 

IC 271   : Unit Operations of Industrial Chemistry 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 203113 และ 203117 

การขนถายของไหล การขนถายอนุภาค การกวนและการผสม การลดและการคัดขนาดอนุภาค การกรอง 

การตกตะกอน และการแยกดวยไซโคลน 
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Fluid transportation, particle transportation, agitation and mixing, particle size reduction and 

sieving, filtration, sedimentation and cyclone separation.     

 

ว.คอ. 272 (209272) : ปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการของเคมีอุตสาหกรรม 1  1(0-3-0) 

IC 272   : Unit Operations of Industrial Chemistry Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบียนพรอมกับ 209271 หรือ 209372 

การไหลของของไหลและระบบทอขนถาย เคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบคลาสสิค การลดและคัดแยกขนาด

อนุภาค การกวนและการผสม การกรอง การตกตะกอน และการแยกดวยไซโคลน  

Fluid flow and piping system, classic flow meters, size reduction and sieving of particle, 

agitation and mixing, filtration, sedimentation and cyclone separation. 

 

ว.คอ. 301 (209301) : เคมีกระบวนการอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

IC 301   : Industrial Process Chemistry 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203104 และ 203108; หรือ 203113 และ 203117  

กระบวนการปรับสภาพน้ําเพื่อใชในโรงงานและการบําบัดสภาพน้ําเสีย กระบวนการผลิตกรดอินทรียและ

กรดอนินทรีย  แอลคาไลน   โซเดียมคลอไรด สบูและสารซักฟอก ปุย น้ําตาล ซีเมนต เยื่อกระดาษและกระดาษ สารสี

และสีทา น้ํามันเพื่อการบริโภค แอลกอฮอล และกระบวนการในอุตสาหกรรมอาหาร 

 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. 

 

ว.คอ. 302 (209302) : ปฏิบัติการเคมีกระบวนการอุตสาหกรรม   1(0-3-0) 

IC 302   : Industrial Process Chemistry Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 209301 หรือ ลงทะเบียนพรอมกับ 209301 

กระบวนการปรับสภาพน้ําเพื่อใชในโรงงาน กระบวนการผลิตกรดอนินทรีย โซดาแอช โซดาไฟ โซเดียมคลอ

ไรด สบูและสารซักฟอก ปุย กระบวนการฟอกจางสีน้ําตาล กระบวนการผลิตซีเมนต เยื่อกระดาษ สารสี น้ํามันเพื่อ

การบริโภค การหมักเอทานอล และกระบวนการผลิตนมผง 

 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. 

 

ว.คอ. 303 (209303) : การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

IC 303   : Characterization of Industrial Materials 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203235 
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การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผง กลศาสตรของอนุภาค การหาลักษณะเฉพาะเชิงความรอน การหา

ลักษณะเฉพาะเชิงกล และการหาลักษณะเฉพาะของโครงสรางจุลภาค 

 Characterization of powder materials, particle mechanics, thermal characterization, 

mechanical characterization, microstructure characterization. 

 

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

IC 493   : Industrial Chemistry Training 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3 และตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 ปฐมนิเทศการฝกงาน การปฏิบัติงานสถานประกอบการ และการนําเสนอและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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

 

ว.คอ. 494 (209494) : สหกิจศึกษา      6 หนวยกิต 

IC 494   : Cooperative Education 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 และตามความเห็นชอบของภาควิชา  

นักศึกษาตองปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเปนเวลา ไมนอยกวา 16 สัปดาหอยาง

ตอเนื่อง มีการทํารายงานที่เหมาะสมและการสอบปากเปลา ภายใตการควบคุมดูแลของหัวหนางานที่ไดรับมอบหมาย

จากทางสถานประกอบการและคณาจารยจากทางมหาวิทยาลัย 

 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. 

ว.คอ. 497 (209497) : ปญหาพิเศษทางเคมีอุตสาหกรรม    4(0-12-0) 

IC 497   : Special Problems in Industrial Chemistry 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 และตามความเห็นชอบของภาควิชา 

เปนการเรียนและทําวิจัยโดยตรงจากปญหาทางเคมีอุตสาหกรรม มีการทํารายงานการวิจัยที่เหมาะสมและ

การสอบ  ปากเปลา การใหเกรดจะใชระบบผานหรือไมผาน 

 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. 

 

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

IC 498   : Seminar in Industrial Chemistry 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 และตามความเห็นชอบของภาควิชา 

เปนการสัมมนารายสัปดาหในหัวขอปจจุบันหรือการเสนอผลงานปญหาพิเศษของนักศึกษา มีการเขียน

รายงาน  การใหเกรดจะเปนระบบผานหรือไมผาน 

 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. 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ.ส. 303 (253303) : การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

ENV 303  : Environmental and Safety Management in Industry 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 พ้ืนฐานสายวิทยาศาสตร (สําหรับนักศึกษาที่ไมใช

  วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

ความรูเบื้องตนการจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม ขยะอุตสาหกรรมและการจัดการ การจัดการ

ทรัพยากรน้ําและน้ําเสีย มลภาวะทางเสียงและอากาศ เทคโนโลยีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรม ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ขอบังคับเก่ียวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม การตรวจสอบและ

ประเมินความเสี่ยง และระบบบริหารจัดการความปลอดภัย 

 Basic knowledge of environmental management in industry, industrial waste and 

management, water resource management, wastewater management, noise and air pollution, clean 

technology for industry, basic knowledge of safety in industry, regulation for occupational health 

safety and environmental in industrial area, inspection and risk assessment, and safety management 

system. 

 

วศ.อ. 323 (255323) : การประกันคุณภาพเบื้องตน    3(3-0-6) 

IE 323   : Introduction to Quality Assurance 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

ความหมายของคุณภาพ หลักการพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพและวิทยาการ

การประกันคุณภาพเบื้องตน ระบบความเชื่อมั่น ระบบมาตรฐานคุณภาพไอเอสโอ และระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่สําคัญ  
Quality definition.  Principles of quality control.  Quality assurance system and concepts. 

Reliability system. Principle of ISO standard and other important quality systems 

 

 

 

- วิชาเอก    

     - วิชาเอกบังคับเลือก 
 

คณะวิทยาศาสตร 

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

CHEM 203  : Organic Chemistry 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203104 หรือ 203151 หรือ 203113  

บทนํา   สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเทอรและอิพอกไซด แอลดีไฮดและคีโตน 

กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธ และการแยกและการวิเคราะหสารอินทรีย 
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 Introduction, hydrocarbon compounds, alkyl halides, alcohols, ethers and epoxides, 

aldehydes and ketones, carboxylic acids and derivatives, isolation and analysis of organic 

compounds.. 

 

ว.คม. 207 (203207) : ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1     1(0-3-0) 

CHEM 207  : Organic Chemistry Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 203108 หรือ 203157 หรือ 203117; และลงทะเบียนพรอม 203203 

 เปนกระบวนวิชาปฏิบัติการที่เก่ียวของกับเทคนิคพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอข้ันตอนการทํา

ปฏิกิริยาของสารอินทรีย  และปฏิกิริยาของสารตางๆ  ที่มีเนื้อหาสอดคลองกับกระบวนวิชาบรรยายเคมีอินทรีย

พื้นฐาน  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. 

 

ว.คอ. 253 (209253) : การผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผา     2(2-0-4) 

IC 253   : Production of Pottery 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209251 

บทนํา ชนิดของเคร่ืองเคลือบดินเผา วัตถุดิบ สวนผสม การข้ึนรูป การทําแหงและเคร่ืองทําแหง  เคลือบและ

การชุบเคลือบ สีเซรามิก การเผาและเตาเผา 

Introduction, types of pottery, raw materials, mixtures, forming, drying and dryer, glaze and 

glazing, ceramic pigments, firing and kiln. 

 

ว.คอ. 263 (209263) : ปฏิบัติการเคร่ืองเคลือบดินเผา    1(0-3-0) 

IC 263   : Pottery Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบียนพรอมกับ 209253 

แนวทางการปฏิบัติการเคร่ืองเคลือบดินเผา วัตถุดิบ สวนผสม การข้ึนรูป การทําแหง เคลือบและการชุบ

เคลือบ การเขียนสีเซรามิก และการเผา 

Guidelines for pottery laboratory, raw materials, mixtures, forming, drying, glaze and glazing, 

ceramic painting and firing. 

 

 

 

ว.คอ. 270 (209270) : ปรากฏการณถายโอนของเคมีอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

IC 270   : Transport Phenomena of Industrial Chemistry 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 203113 และ 203117 
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ความหนืดและการไหลของของไหล สมการการไหลของของไหลและการประยุกตใช หลักการพื้นฐานของการ

ถายโอนความรอน สัมประสิทธิ์การนําความรอนและกฎของฟูเรียร การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสี

ความรอน สหสัมพันธการถายโอนความรอนและการประยุกตใช การแพร สัมประสิทธิ์การแพร กฎของฟกค และ

สมการทั่วไปของการถายโอนมวล การถายโอนมวลโดยการพา สัมประสิทธิ์การถายโอนมวล สหสัมพันธการถายโอน

มวลและการประยุกตใช และการถายโอนมวลภายในและระหวางวัฏภาค 

Viscosity and fluid flow, fluid flow equation and applications, fundamental principles of heat 

transfer, heat conduction coefficient and Fourier’s law, heat conduction, heat convection, heat 

radiation, heat transfer correlations and applications, diffusion, diffusion coefficient, Fick’s law and 

general equation of mass transfer, convective mass transfer, mass transfer coefficient, mass transfer 

correlations and applications, internal and interphase mass transfer. 

 

ว.คอ. 351 (209351) : วิทยาศาสตรซิลิเกต 1          2(2-0-4) 

IC 351   : Silicate Science 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 209253 และ 209263 

โครงสรางอะตอม พันธะ และโครงสรางผลึก โครงสรางซิลิเกตและโครงสรางที่ไมใชซิลิเกต โครงสรางแกว 

คอลลอยดของดินเคลย อันตรกิริยาของดินเคลยกับนํ้า พฤติกรรมของดินเคลยในนํ้า และพฤติกรรมพลาสติก 

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. 

 

ว.คอ. 352 (209352) : วิทยาศาสตรซิลิเกต 2          2(2-0-4) 

IC 352   : Silicate Science 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 209351 และ 209361 

แผนภาพวัฏภาคเซรามิก การแปลงวัฏภาค ปฏิกิริยาของแข็ง-ของแข็ง พฤติกรรมการทําแหง ปฏิกิริยาซิลิเกต 

วิทริฟเคชัน  และการเติบโตของเกรน 

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

reactions, vitrification and grain growth. 

 

ว.คอ. 358 (209358) : เทคโนโลยีการอบแหงและการเผาในกระบวนการผลิตเซรามิก 2(2-0-4) 

IC 358   : Drying and Firing Technology in Ceramic Processing 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 209253 และ 209263 

เทคโนโลยีการอบแหงในกระบวนการผลิตเซรามิก ชนิดของเตาอบแหงและเทคนิคการอบแหงสําหรับ

ผลิตภัณฑเซรามิก การอนุรักษพลังงานในเตาอบแหง เทคโนโลยีการเผาในกระบวนการผลิตเซรามิก ชนิดของเตาเผา

และเทคนิคการเผาสําหรับผลิตภัณฑเซรามิก การอนุรักษพลังงานในเตาเผา การควบคุมคุณภาพการอบแหงและการ

เผาในกระบวนการผลิตเซรามิก และความปลอดภัยในการอบแหงและการเผาในกระบวนการผลิตเซรามิก
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 Drying technology in ceramic processing, types of dryer and drying techniques for ceramic 

products, energy conservation for dryer, firing technology in ceramic processing, types of kilns and 

frying techniques for ceramic products, energy conservation for kiln, quality controls of drying and 

firing in ceramic processing, and safety in drying and firing in ceramic processing. 

 

ว.คอ. 361 (209361) : ปฏบัติการวิทยาศาสตรซิลิเกต 1        1(0-3-0) 

IC 361   : Silicate Science Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอมกับ 209351 

การจําลองแบบโครงสรางผลึกพื้นฐาน การจําลองแบบโครงสรางของซิลิเกต การจําลองแบบโครงสรางแกว 

การทดลองเก่ียวกับคอลลอยดของดินเคลย การทดลองเก่ียวกับดินเคลยในนํ้า และการทดลองเก่ียวกับพฤติกรรม

พลาสติก   

Modeling of basic crystal structure, modeling of silicate structure, modeling of glass structure, 

experiment of clay colloid, experiment of clay in water and experiment of plastic behavior. 

 

ว.คอ. 362 (209362) : ปฏบัติการวิทยาศาสตรซิลิเกต 2        1(0-3-0) 

IC 362   : Silicate Science Laboratory 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอมกับ 209352 

การคํานวณสวนผสมของเนื้อเซรามิกจากแผนภาพวัฏภาค การคํานวณสวนผสมของสารเคลือบเซรามิกจาก

แผนภาพวัฏภาค การคํานวณสวนผสมของสารสีเซรามิกจากแผนภาพวัฏภาค การคํานวณสวนผสมของซีเมนตจาก

แผนภาพวัฏภาค การทําแบบพิมพปูนปลาสเตอรและการเทแบบ การขจัดนํ้าโดยวิธีเชิงกลและความรอน การเผาเนื้อ

เซรามิกและเผาเคลือบ การเผาสารสีเซรามิก การหลอมแกว และการเผาซีเมนต  

Calculation of ceramic body composition from phase diagram, calculation of ceramic glaze 

composition from phase diagram, calculation of ceramic pigment composition from phase diagram, 

calculation of cement composition from phase diagram, plaster mold making and slip casting, 

mechanical and thermal de- watering, ceramic body and glaze firing, ceramic pigment firing, glass 

melting and cement firing. 

 

ว.คอ. 368 (209368) : ปฏิบัติการเทคโนโลยีการอบแหงและการเผาในกระบวนการผลิตเซรามิก  1(0-3-0) 

IC 368   : Drying and Firing Technology in Ceramic Processing Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอมกับ 209358 

เทคโนโลยีการอบแหงในกระบวนการผลิตเซรามิก ชนิดของเตาอบแหงและเทคนิคการอบแหงสําหรับ

ผลิตภัณฑเซรามิก การอนุรักษพลังงานในเตาอบแหง เทคโนโลยีการเผาในกระบวนการผลิตเซรามิก ชนิดของเตาเผา

และเทคนิคการเผาสําหรับผลิตภัณฑเซรามิก การอนุรักษพลังงานในเตาเผา การควบคุมคุณภาพการอบแหงและการ

เผาในกระบวนการผลิตเซรามิก และความปลอดภัยในการอบแหงและการเผาในกระบวนการผลิตเซรามิก  
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Drying technology in ceramic processing, types of dryer and drying techniques for ceramic 

products, energy conservation for dryer, firing technology in ceramic processing, types of kilns and 

frying techniques for ceramic products, energy conservation for kiln, quality controls of drying and 

firing in ceramic processing, and safety in drying and firing in ceramic processing.  

 

ว.คอ. 370 (209370) : เคมีจลนและการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณเคมี   3(3-0-6) 

IC 370   : Kinetic Chemistry and Chemical Reactor Design  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 206112 

นิยามของนิพจนอัตรา เคมีจลนของปฏิกิริยาเอกพันธุ การแปลผลขอมูลจากเคร่ืองปฏิกรณแบบรุน การ

ออกแบบเคร่ืองปฏิกรณเดี่ยวอุดมคติ การออกแบบระบบเคร่ืองปฏิกรณหลายตัว ผลของอุณหภูมิและความดันตอ

ปฏิกิริยาเดี่ยวและหลายปฏิกิริยา เคมีจลนของระบบปฏิกิริยาวิวิธพันธุ และการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณเบื้องตน

สําหรับระบบปฏิกิริยาวิวิธพันธุ 

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, basic reactor design for heterogeneous reaction system. 

 

ว.คอ. 375 (209375) : หนวยปฏิบัติการของเคมีอุตสาหกรรม 2   3(3-0-6) 

IC 375   : Unit Operations of Industrial Chemistry 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 203113 และ 203117 

ฟลูอิดไดเซชันและฟลูอิดไดซเบด การควบแนนและการระเหย การอบแหง การผึ่งเย็น และหนวยแลกเปลี่ยน

ความรอน 

 Fluidization and fluidized bed, condensation and evaporation, drying, cooling and heat 

exchanger unit. 

 

ว.คอ. 376 (209376) : หนวยปฏิบัติการของเคมีอุตสาหกรรม 3   3(3-0-6) 

IC 376   : Unit Operations of Industrial Chemistry 3 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209371 หรือ 209375  

การดูดซึมกาซ การกลั่น การสกัดของเหลว-ของเหลว การสกัดของแข็ง-ของเหลว และการตกผลึก 

 Gas absorption, distillation, liquid-liquid extraction, solid-liquid extraction and crystallization. 

 

ว.คอ. 377 (209377) : ปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการของเคมีอุตสาหกรรม 2  1(0-3-0) 

IC 377   : Unit Operations of Industrial Chemistry Laboratory 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบียนพรอมกับ 209376 หรือ 209473 
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ฟลูอิดไดเซชันกาซ ฟลูอิดไดเซชันของเหลว การอบแหง การทําชื้น การตกผลึก การดูดซึมกาซ การกลั่นแบบ

เพลท การกลั่นแบบบรรจุ การสกัดของเหลว-ของเหลว การสกัดของแข็ง-ของเหลว และการถายโอนความรอน 

 Gas fluidization, liquid fluidization, drying, humidification, crystallization, gas absorption, plate 

distillation, packed distillation, liquid-liquid extraction, solid-liquid extraction and heat transfer. 

 

ว.คอ. 451 (209451) : เทคโนโลยีซิลิเกต      2(2-0-4) 

IC 451   : Silicate Technology 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 209351 และ 209361 

ความสัมพันธระหวางวัสดุเซรามิกกับเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวางวัตถุดิบเซรามิกกับเทคโนโลยี 

ความสัมพันธระหวางเนื้อเซรามิกกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีกระบวนการข้ึนรูปเซรามิก 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 and finishing.  

ว.คอ. 453 (209453) : วัสดุทนไฟ      2(2-0-4) 

IC 453   : Refractory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 209351 และ 209361 

บทนําเก่ียวกับวัสดุทนไฟ วัสดุทนไฟซิลิกา วัสดุทนไฟอะลูมิโน-ซิลิเกต วัสดุทนไฟอะลูมินาสูง วัสดุทนไฟ

โครม-แมกนีเซีย วัสดุทนไฟเซอรคอนและเซอรโคเนีย วัสดุทนไฟซิลิกอนคารไบดและซิลิกอนไนไตรด วัสดุทนไฟ

คารบอนและแกรไฟต และวัสดุทนไฟโมโนลิทิก  

 Introduction to refractory, silica refractory, alumino- silicate refractory, high- alumina 

refractory, chrome- magnesia refractory, zircon and zirconia refractories, silicon carbide and silicon 

nitride refractories, carbon and graphite refractories, and monolithic refractories. 

 

ว.คอ. 461 (209461) : ปฏิบัติการเทคโนโลยีซิลิเกต      1(0-3-0) 

IC 461   : Silicate Technology Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบียนพรอมกับ 209451 

เทคโนโลยีการปรับสภาพวัตถุดิบเซรามิก เทคโนโลยีกระบวนการลดขนาด เทคโนโลยีกระบวนการผสม 

เทคโนโลยีกระบวนการข้ึนรูปแบบนํ้าดิน เทคโนโลยีกระบวนการข้ึนรูปแบบเหนียว เทคโนโลยีกระบวนการข้ึนรูปดวย

การกด และการแตงสําเร็จ  

Technology of ceramic raw material treatment, technology of comminution process, 

technology of mixing process,  technology of slip forming process, technology of plastic forming 

process, technology of press forming process, and finishing. 

  

ว.คอ. 463 (209463) : ปฏิบัติการวัสดุทนไฟ     1(0-3-0) 

IC 463   : Refractory Laboratory 
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เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบียนพรอมกับ 209453 

การจําแนกประเภทและลักษณะเฉพาะของวัสดุทนไฟ การผลิตวัสดุทนไฟซิลิกา การผลิตวัสดุทนไฟอะลูมิโน-

ซิลิเกต การผลิตวัสดุทนไฟอะลูมินาสูง การผลิตวัสดุทนไฟโครม-แมกนีเซีย การผลิตวัสดุทนไฟเซอรคอนและเซอรโค

เนีย การผลิตวัสดุทนไฟซิลิกอนคารไบดและซิลิกอนไนไตรด การผลิตวัสดุทนไฟคารบอนและแกรไฟต และการผลิต

วัสดุทนไฟโมโนลิทิก    

Classification and characteristics of refractory, production of silica refractory, production of 

alumino- silicate refractory, production of high- alumina refractory, production of chrome- magnesia 

refractory, production of zircon and zirconia refractories, production of silicon carbide and silicon 

nitride refractories, production of carbon and graphite refractories, and production of monolithic 

refractories. 

 

     - วิชาเอกเลือก 

คณะวิจิตรศิลป 

วจ.อ. 332 (110332) : การออกแบบผลิตภัณฑ     3(2-2-5) 

DESN 332  : Product Design 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

งานออกแบบผลิตภัณฑในเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรม มีการฝกปฏิบัติ และดูงานในแหลงผลิตสําคัญ 

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

Field observation of manufacturing processes. 

คณะวิทยาศาสตร 

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

CHEM 204  : Organic Chemistry 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203203  

สารประกอบพหุฟงกชัน สารประกอบแอลิฟาติกไนโตรเจน สารประกอบแอลิฟาติกซัลเฟอร สเตอริโอเคมี 

กรดอะมิโน คารโบไฮเดรต ลิพิดและโปรตีน สารประกอบแอโรแมติก และปฏิกิริยาของสารประกอบแอโรแมติก 

 Polyfunctional compounds, aliphatic nitrogen compounds, aliphatic sulphur compounds, 

stereochemistry, amino acids, carbohydrates, lipids and proteins, aromatic compounds, reactions of 

aromatic compounds. 

 

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

CHEM 208  : Organic Chemistry Laboratory 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203207 และลงทะเบียนพรอม 203204  

ตัวทําละลายอินทรีย ปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล การสกัดน้ํามันหอมระเหย โครมาโทกราฟแบบ

คอลัมนโครมาโทกราฟแบบกระดาษ สารพหุฟงกชัน กรดไขมันและปฏิกิริยาซาปอนิฟเคชัน ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน 

ปฏิกิริยาของสารประกอบแอโรแมติก ปฏิกิริยาควบแนนแบบแอลดอล การสังเคราะหสียอม สเตอริโอเคมี 
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Organic solvents, oxidations of alcohols, essential oil extraction, column chromatography, 

paper chromatography, polyfunctional compounds, fatty acids and saponification, esterification, 

reactions of aromatic compounds, aldol condensation, synthesis of dyes, stereochemistry. 

 

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

CHEM 211  : Inorganic Chemistry 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203113  

โครงสรางอะตอม สมบัติทั่วไปของธาตุ สมมาตรของโมเลกุลและพอยทกรุป โครงสรางโมเลกุลและ

แบบจําลองพันธะในโมเลกุลโคเวเลนต 

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

molecular structure and bonding models in covalent molecules. 

 

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

CHEM 250  : Environmental Chemistry 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี  

เคมีและสิ่งแวดลอม พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมลพิษทางดินจากการปนเปอนของสารเคมี  

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

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

 

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

CHEM 315  : Inorganic Chemistry 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203211  

เคมีสถานะของแข็ง กรดและเบส  ออกซิเดชันและรีดักชัน และทฤษฎีพันธะในสารเชิงซอน 

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

complexes. 

 

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

CHEM 316  : Inorganic Chemistry 3 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203315  

บทนําเก่ียวกับสารเชิงซอนโลหะแทรนซิชันและสเตอริโอเคมี การทบทวนทฤษฎีพันธะในสารเชิงซอน 

อิเล็กทรอนิกสสเปกตรัมของสารเชิงซอน สมบัติแมเหล็กของสารเชิงซอน เสถียรภาพทางอุณหพลศาสตรของสาร

เชิงซอนโลหะแทรนซิชัน กลไกปฏิกิริยาของสารเชิงซอนโลหะแทรนซิชัน และบทนําเก่ียวกับเคมีออรแกโนเมทัลลิก 

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

in complexes, electronic spectra of complexes, magnetic properties of complexes, thermodynamic 



 51 

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

introduction to organometallic chemistry. 

 

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

CHEM 318  : Inorganic Chemistry Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอมกับ 203316  

การเตรียมและการหาสูตรเอ็มพิริคัลของโลหะไอโอไดด การทําใหเสถียรของสถานะออกซิเดชัน การเตรียม

และการระบุเอกลักษณไอโซเมอรทางเรขาคณิตของโคบอลท(III) อิทธิพลความแรงของสนามลิแกนดที่มีตอสเปกตรัม

ของสารเชิงซอนโลหะ ธาตแุทรนซิชัน เคมีเชิงแมเหล็ก การใชสารประกอบอนินทรีย และการวิเคราะหสารประกอบอนิ

นทรีย 

 Preparation and determination of the empirical formula of metel iodide, stabilization of 

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

influence of ligand-field strength upon the spectra of metal complexes, the transition elements, 

magnetochemistry, uses of inorganic compounds and analysis of inorganic compounds. 

 

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

CHEM 323  : Physical Chemistry 3 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203222  

ทฤษฎีจลนโมเลกุลของแกส ทฤษฎีจลนพลศาสตรเชิงเคมี และเคมีเชิงแสง 

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

 

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

CHEM 324  : Physical Chemistry 4 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203222  

เคมีพอลิเมอรพื้นฐาน  ไดแก ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน น้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร พอลิเมอรในสถานะ

ของแข็ง การระบุเอกลักษณพอลิเมอร การจําแนกประเภทพอลิเมอร พอลิเมอรในฐานะวัสดุชนิดใหม และเคมี

คอลลอยดและเคมีพื้นผิว ไดแก สถานะของคอลลอยด สมบัติทางจลน สมบัติทางแสง  ของเหลว-แกส และผิวสัมผัส

ระหวางของเหลว-ของเหลว ผิวสัมผัสระหวางของแข็ง-แกส ผิวสัมผัสระหวางของแข็ง-ของเหลว  ผิวสัมผัสที่มีประจุ 

และเสถียรภาพของคอลลอยด 

       Basic polymer chemistry which consists of polymerisation reactions, polymer molecular weights, 

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

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

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

liquid interface, charged interfaces and colloid stability. 
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ว.คม. 327 (203327) : ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2     1(0-3-0) 

CHEM 327  : Physical Chemistry Laboratory 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203228; และลงทะเบียนพรอมกับ 203321 หรือ 203323 หรือ 203324 

 ผลของอุณหภูมิที่มีตออัตราการเกิดปฏิกิริยาและการหาพลังงานกอกัมมันต จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาโบร

มิเนชันอยางเร็ว การวัดคาคงที่อัตราของปฏิกิริยาโดยคอนดักโทเมตรี การหาอันดับของปฏิกิริยา การดูดซับจาก

สารละลาย ชั้นซอนทางไฟฟาของอนุภาคคอลลอยด ปฏิกิริยาเคมีเชิงแสง การหาเสนทางอิสระเฉลี่ยของอากาศแหง

จากการวัดความหนืด การหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอรโดยการวัดความหนืดสารละลายเจือจาง และการระบุ

เอกลักษณของพอลิเมอร 

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

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

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

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

molecular weight determination by dilute solution viscometry and polymer identification. 

 

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

CHEM 471  : Polymer Chemistry 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203324 และลงทะเบียนพรอมกับ 203477 

การทบทวนเก่ียวกับเคมีพอลิเมอร น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยและการกระจายของน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร 

การเปลี่ยนสถานะของพอลิเมอรเนื่องจากความรอน สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร การเสื่อมสภาพ และเสถียรภาพของ

พอลิเมอร 

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

temperature transitions in polymers, mechanical properties, polymer degradation and stabilization. 

 

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

CHEM 474  : Polymer Chemistry 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203324; และลงทะเบียนพรอมกับ 203478  

พอลิเมอไรเซชันแบบข้ัน (ควบแนนและไมควบแนน) พอลิเมอไรเซชันแบบเปดวง พอลิเมอไรเซชันแบบเติม 

(แรดิคอลและไอออนิก) พอลิเมอไรเซชันแบบสเตอริโอจําเพาะ (ซีเกอร-แนตตาพอลิเมอไรเซชัน) โคพอลิเมอไรเซชัน 

และวิธีพอลิเมอไรเซชันในทางปฏิบัติ 

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

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

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

polymerization. 
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ว.คม. 477 (203477) : ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร 1     1(0-3-0) 

CHEM 477  : Polymer Chemistry Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอมกับ 203471 หรือ 203473  

การทดลองเก่ียวกับเคมีพอลิเมอร รวมทั้งวิธีการหามวลโมเลกุลของพอลิเมอร ความสัมพันธระหวาง

โครงสราง - สมบัติ การพิสูจนชนิดของพอลิเมอรโดยวิธีสเปกโตรสโคป การสลายตัว และการทําใหพอลิเมอรเสถียร 

 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. 

 

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

CHEM 478  : Polymer Chemistry Laboratory 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203327 และลงทะเบียนพรอมกับ 203474  

การเตรียมพอลิ (2,6-ไดเมทิล-1,4-ฟนิลีนออกไซด) โดยปฏิกิริยาออกซิเดทีฟคัปปลิง พอลิเมอไรเซชันแบบ

อิมัลชันของสไตรีน พอลิเมอไรเซชันแบบแขวนลอยของสไตรีนและการเตรียมโฟมพอลิสไตรีน การศึกษาพอลเิมอไรเซ

ชันแบบควบแนน : จลนพลศาสตรและการเกิดเจลของการเกิดพอลิเอสเทอร การเตรียมพอลิเอทิลีนเตตระซัลไฟด

อีลาสโตเมอร (ยางไทโอคอล) ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบแคทไอออนิกของ เอ็น-ไวนิลคารบาโซล และ

จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบแรดิคอลของเมทิลเมทาคริเลต 

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

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

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

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

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

 

ว.คณ. 331 (206331) : แคลคูลัสขั้นสูง       3(3-0-6) 

MATH 331  : Advanced Calculus  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 206112 หรือ 206203 หรือ 206261  

ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียนของการแปลง คาสูงสุดและคาต่ําสุด ตัวคูณลากรานจ  ปริพันธจํากัดเขต 

การหาอนุพันธภายใตเคร่ืองหมายปริพันธ ปริพันธไมตรงแบบ ปริพันธเชิงวงรี 

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

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

integrals. 

 

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

MATH 341  : Ordinary Differential Equations 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 206112 หรือ 206203 
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บทนําสูสมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับสูง 

ระบบเชิงเสนของสมการเชิงอนุพันธสามัญ การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธสามัญ   

และสมการเลอช็องดรและสมการเบสเซิล 

 Introduction to ordinary differential equations, first order ordinary differential equations, 

higher order ordinary differential equations, linear system of ordinary differential equations, Laplace 

transform, series solutions of ordinary differential equations and Legendre and Bessel equations. 

 

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

MATH 342  : Partial Differential Equations 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 206267 หรือ 206341  

บทนําสูสมการเชิงอนุพันธยอย สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสอง ทฤษฎี

บทสตูรม-ลียูวีล และการแยกตัวแปร 

 Introduction to partial differential equations, first order partial differential equations, second 

order partial differential equations, Sturm-Liouville theory and separation of variables. 

 

ว.คณ. 355 (206355) : วิธีเชิงตัวเลข      3(3-0-6) 

MATH 355  : Numerical Method 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 206112 หรือ 206203 หรือ 206261   

คาคลาดเคลื่อนในวิธีเชิงตัวเลข  พหุนามที่ใชในการประมาณคาในชวงและการปรับเสนโคง  การหาปริพันธ

เชิงตัวเลข  การหาอนุพันธเชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสนและสมการไมเชิงเสน  ผลเฉลยของ

สมการหนึ่งตัวแปร  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. 

 

ว.สถ. 263 (208263) : สถิติเบื้องตน      3(3-0-6) 

STAT 263  : Elementary Statistics 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี  

ทบทวนความรูพื้นฐานเก่ียวกับสถิติ ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน การประมาณคาและ

การทดสอบสมมุติฐานของพารามิเตอรของประชากร  โดยใช Z-test, t-test, x2-test และ F-test การประยุกตไคส

แควร การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพนัธ 

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

test of hypothesis concerning parameters of populations by using Z- test, t- test, x2 test and F- test. 

Application of Chi-square. Analysis of variance. Regression and correlation. 
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ว.สถ. 264 (208264) : หลักสถิติ      3(2-2-5) 

STAT 264  : Principles of Statistics 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี  

แนวความคิดเก่ียวกับสถิติศาสตร ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน การ

แจกแจงของตัวแปรสุมแบบวิยุตที่สําคัญ การแจกแจงของตัวแปรสุมแบบตอเนื่องที่สําคัญ ทฤษฎีการสุมตัวอยาง 

แนวคิดของการอนุมานเก่ียวกับประชากร 1 กลุม การทดสอบภาวะรูปดีดวยไคกําลังสอง 

 Concepts of statistics, data and exploratory data analysis, basic probability theory, important 

distribution of discrete random variable, important distribution of continuous random variable, 

sampling theory, concepts of inferences for one population, Chi-squared goodness of fit test. 

 

ว.สถ. 345 (208345) : การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ    3(3-0-6) 

STAT 345  : Statistical Quality Control 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 208263 หรือ 208264 หรือ 208272 

ความสําคัญของสถิติในการจัดการคุณภาพ การอธิบายความผันแปรโดยหลักสถิติ การแจกแจงที่สําคัญที่ใช

ในแผนภูมิควบคุม เคร่ืองมือทางสถิติสําหรับควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสําหรับตัวแปร แผนภูมิควบคุมสําหรับ

ลักษณะ การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ ซิกสซิกมาในกระบวนการผลิต แผนการชักตัวอยางเพื่อการ

ยอมรับ กรณีศึกษาแผนการชักตัวอยางเพื่อการยอมรับที่ใชในปจจุบันและการประยุกตใช 

 Importance of statistics in quality management, describing variation by principles of statistics, 

important distributions used in control charts, statistical tools for quality control, control charts for 

variables, control charts for attributes, process capability analysis, six sigma in production process, 

acceptance sampling plan, case study of the current acceptance sampling plan and its application. 

 

ว.สถ. 380 (208380) : หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยดําเนินงาน   3(3-0-6) 

STAT 380  : Introduction to Operational Research 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 208263  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิธีการวิจัยดําเนินงานในปญหาดานวศิวกรรมอุตสาหการสมัยใหม : แกปญหาโดยใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองเก่ียวกับการขนสง ทฤษฎีของเกมในกระบวนการ

ตัดสินใจ ทฤษฎีแถวคอยและการจําลองแบบปญหา 

 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. 

 

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

IC 203   : Introduction to Industrial Chemistry 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203113 และ 203117  
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เทคนิคพื้นฐานทางเคมีอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี อุตสาหกรรมพอลิ เมอร

อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมเซรามิก การทํางานของหมอไอนํ้า คอมเพรสเซอร เคร่ืองสูบ เคร่ืองวัดอุณหภูมิ วาลว

และเกจ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ตัวเรงปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเคมี การควบคุมและการจัดการสารมลพิษในโรงงาน

อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม สิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา   

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

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

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

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

property.  

 

ว.คอ. 204 (209204) : ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรมเบื้องตน    1(0-3-0) 

IC 204   : Elementary Industrial Chemistry Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209203 หรือ ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ 209203 

การเตรียมสารเคมี การทํางานของหมอไอนํ้า การทํางานของเคร่ืองสูบ วาลว และเกจ การทํางานของมาตร

อัตราการไหลแบบลูกลอย การสรางและเทียบมาตรฐานเทอรโมคัปเปล ระบบควบคุมอัตโนมัติ การผลิตปโตรเลียม 

การตรวจพิสูจนชนิดพลาสตกิอยางงาย การแยกโลหะจากสินแร การผลิตเคร่ืองปนดินเผาและเคลือบ การเตรียมและ

การหาลักษณะเฉพาะของตัวเรงปฏิกิริยา การบําบัดสภาพนํ้าเสีย และการกําจัดของเสียเคมี 

 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. 

 

ว.คอ. 252 (209252) : เซรามิกเพ่ือการกอสรางและเซรามิกเพ่ืองานเทคนิค    2(2-0-4) 

IC 252   : Constructional and Technical Ceramics 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209251 

บทนําเก่ียวกับเซรามิกเพื่อการกอสราง การผลิตและอุตสาหกรรมอิฐ การผลิตและอุตสาหกรรมกระเบื้อง 

การผลิตและอุตสาหกรรมสุขภัณฑ และเซรามิกเพื่องานเทคนิค 

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

industry, sanitary ware manufacturing and industry and technical ceramics. 

 

ว.คอ. 262 (209262) : ปฏิบัติการเซรามิกเพ่ือการกอสรางและเซรามิกเพ่ืองานเทคนิค 1(0-3-0) 

IC 262   : Constructional and Technical Ceramics Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบียนพรอมกับ 209252 
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การปรับสภาพวัตถุดิบและเทคนิคการเตรียมเนื้อสวนผสม การผลิตและอุตสาหกรรมอิฐ การผลิตและ

อุตสาหกรรมกระเบื้อง การผลิตและอุตสาหกรรมสุขภัณฑ และเซรามิกเพื่องานเทคนิค  

Raw materials treatment and body preparation techniques, brick production and industry, 

tile production and industry, sanitary ware manufacturing and industry and technical ceramics.   

 

ว.คอ. 304 (209304) : อุณหพลศาสตรของเคมีอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

IC 304   : Thermodynamics of Industrial Chemistry 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 206112 

กฎพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร กฎขอที่ 1 และการประยุกตใช กฎขอที่ 2 และการประยุกตใช สมดุลวัฏภาค 

สมดุลอุณหพลศาสตรของระบบสารผสม และสมดุลอุณหพลศาสตรของปฏิกิริยาเคมี 

Fundamental laws of thermodynamics, first law and applications, second law and 

applications, phase equilibrium, thermodynamic equilibrium of multicomponent mixture, 

thermodynamic equilibrium of chemical reaction. 

 

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

IC 322   : Metallurgical Chemistry 1 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209201 และ 203321 

บทนําเก่ียวกับโลหกรรมและสินแร การแตงแร อุณหพลศาสตรในโลหกรรม แผนภาพริชารดสัน-เอลลิงแฮม 

แผนภาพอาณาเขต จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาเคมีในการเปลี่ยนสินแรเปนโลหะ เชื้อเพลิงในโลหกรรม กากถลุง 

กระบวนการแยกโลหะดวยความรอน กรณีศึกษาการแยกโลหะดวยความรอน กระบวนการแยกโลหะดวยการชะ 

กรณีศึกษาการแยกโลหะดวยการชะ กระบวนการแยกโลหะดวยไฟฟา กรณีศึกษาการแยกโลหะดวยไฟฟา และ

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโลหะในประเทศ 

 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. 

 

ว.คอ. 331 (209331) : เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง       3(3-0-6) 

IC 331   : Fuel and Fuel Technology 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 203203, 203207 และ 209201 

ถานหิน ปโตรเลียม และแกสธรรมชาติ กระบวนการผลิต ขอกําหนดจําเพาะของเชื้อเพลิง วิธีทดสอบและ

เคร่ืองมือ การทําเชื้อเพลิงใหบริสุทธิ์ เชื้อเพลิงสะอาด เซลลเชื้อเพลิง การเผาไหม การใชเชื้อเพลิงในเคร่ืองยนต และ

ภาวะมลพิษและการควบคุมในการเผาไหมเชื้อเพลิง 
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 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. 

 

ว.คอ. 332 (209332) : ปฏิบัติการการวิเคราะหเชื้อเพลิง    1(0-3-0) 

IC 332   : Fuel Analysis Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209331 หรือลงทะเบียนเรียนพรอมกับ 209331 

การกลั่นเอเอสทีเอ็ม การวิเคราะหพรอกซิเมทและอัลติเมท การวัดความดันไอ การวัดความหนืดและดัชนี

ความหนืด การวัดจุดขุน จุดไหลเท และความถวงจําเพาะเอพีไอ การวัดจุดอะนิลีนและดัชนีดีเซล การวิเคราะหกาก

คารบอนและเถา  การพิจารณากําหนดสีของเชือ้เพลิง การทดสอบการกัดกรอน การวิเคราะหยางเหนียว การวิเคราะห

ปริมาณกํามะถันและการวดัคาความรอน การวัดจุดวาบไฟ จุดติดไฟ และจุดเกิดควัน การวิเคราะหแกส การวิเคราะห

แบบฟชเชอร และการวิเคราะหปริมาณตะกอนและนํ้า 

 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. 

 

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

IC 341   : Petrochemical Industry 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 203203 และ 203207 และ 209201 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมปโตรเคมี วัตถุดิบ  การกลั่นปโตรเลียมและกระบวนการปโตรเคมี  การแยกกาซ

ธรรมชาติ  การผลิตเคมีภัณฑจากสารตั้งตนที่ไมใชไฮโดรคารบอน  การผลิตเคมีภัณฑจากสารตั้งตนกลุมพาราฟน กลุม

โอเลฟนและกลุมอะโรแมติก และการคํานวณการกลั่นแยกของผสมไฮโดรคารบอนสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 Overview of petrochemical industries, raw materials, petroleum distillation and 

petrochemical processes, natural gas separaton, production of chemicals from non- hydrocarbon 

feedstock, production of chemicals from paraffin, olefin and aromatic feedstock, distillation 

calculation of hydrocarbon mixture for petrochemical industries. 

 

ว.คอ. 342 (209342) : ปฏิบัติการปโตรเคมี        1(0-3-0) 

IC 342   : Petrochemical Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209341 หรือลงทะเบียนพรอมกับ 209341 
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การกลั่นลําดับสวนนํ้ามันดิบ การกลั่นลําดับสวนปโตรเลียมดิสทิลเลต การแตกตัวดวยความรอนของ

ผลิตภัณฑปโตรเคมี การแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาของผลิตภัณฑปโตรเคมี ออกซิเดชันของแอมโมเนีย ดีไฮโดรจิเนชัน

ของเอทิลเบนซีน ดีไฮเดรชันและดีไฮโดรจิเนชันของเอทานอล ออกซิเดชันบางสวนของมีเทน และการสังเคราะหเอส

เทอร 

 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. 

 

ว.คอ. 382 (209382) : วัสดุพอลิเมอร                                          3(3-0-6) 

IC 382   : Polymeric Materials 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน     : 203323 และ 203327; หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

สมบัติของพอลิเมอร เทคนิคการเกิดพอลิเมอร เทอรมอพลาสติก เทอรมอเซตติงพอลิเมอร สารเติมแตง 

สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร ยาง และเสนใยสังเคราะห 

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

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

 

ว.คอ. 402 (209402) : การเรงปฏิกิริยาและตัวเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

IC 402   : Catalysis and Industrial Catalyst 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 203321; หรือ 203323 และ 203324  

การดูดซับทางกายภาพและทางเคมี การประยุกตการเรงปฏิกิริยาสูการออกแบบปฏิกรณ การแพร การ

เสื่อมกัมมันตของตัวเรงปฏิกิริยา และการผลิตตัวเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมและการศึกษาตัวเรงปฏิกิริยา 

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

deactivation, and catalyst production in industries and catalyst studies. 

 

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

IC 423   : Metallurgical Chemistry 2 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209201 และ 203321; หรือ 209201 และ 203323 และ 203324 

บททบทวนเก่ียวกับโครงสรางอะตอม พันธะ โครงสรางผลึกและความบกพรองแบบตาง ๆ บทนํา เก่ียวกับโล

หกรรมกายภาพ กระบวนการเคมีในการหลอโลหะ กระบวนการเคมีในโลหกรรมผง กระบวนการเคมีในการเคลือบ

โลหะโดยการชุบรอน กระบวนการเคมีในการเคลือบโลหะโดยการตกสะสมจากไอ การเคลือบผิวโลหะดวยสารเคมี 

การชุบโลหะดวยไฟฟา กระบวนการเคมีในการพนเคลือบผิวโลหะ กระบวนการเคมีในการดัดแปรผิวโลหะแบบอ่ืนๆ 

กระบวนการเคมีในการตอโลหะ กระบวนการเคมีในการเคลือบโลหะบนวัสดุอ่ืน การวิเคราะหเชิงเคมีเบื้องตนใน

อุตสาหกรรมโลหะ และกรณีศึกษากระบวนการเคมีโลหกรรมในอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
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 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. 

 

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

IC 424   : Corrosion and Corrosion Control 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209201 และ 203321; หรือ 209201, 203323 และ 203324 

สมบัติของวัสดุและปฏิกิริยาระหวางวัสดุกับสิ่งแวดลอม ออกซิเดชัน การกัดกรอนของสารละลายนํ้า รูปแบบ

ของการกัดกรอน การปองกันการกัดกรอน การวัดอัตราการกัดกรอนและวิธีทดสอบการกัดกรอน และกรณีศึกษา

เก่ียวกับการกัดกรอนและการควบคุมการกัดกรอน 

 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. 

 

ว.คอ. 427 (209427) : ปฏิบัติการเคมีโลหกรรม     1(0-3-0) 

IC 427   : Metallurgical Chemistry Laboratory  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบียนพรอม 209423 

การยางแร การแยกโลหะดวยความรอน การแยกโลหะดวยสารละลายนํ้าและไฟฟา การหลอโลหะ การ

เคลือบโลหะ การดัดแปรผิวโลหะแบบอ่ืนๆ การเคลือบโลหะบนวัสดุอ่ืน และจุลภาควิเคราะห 

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

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

microanalysis. 

 

ว.คอ. 442 (209442) : การเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ     3(3-0-6) 

IC 442   : Heterogeneous Catalysis 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209370 หรือ 209401 

บทนําและแนวคิดพื้นฐานทั่วไป การดูดซับทางกายภาพและทางเคมี ตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุและการเรง

ปฏิกิริยา การประยุกตการเรงปฏิกิริยาสูการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ การแพร การผลิตตัวเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 

การวิเคราะหสมบัติและลักษณะเฉพาะของตัวเรงปฏิกิริยา และการเสื่อมกัมมันตของตัวเรงปฏิกิริยา 
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 Introduction and general basic concept, physical and chemical adsorption, heterogeneous 

catalyst and catalysis, application of catalysis to reactor design, diffusion, catalyst production in 

industries, analysis of catalyst properties and characteristics, and catalyst deactivation. 

 

ว.คอ. 443 (209443) : หัวขอเลือกสรรทางปโตรเคมี    1(1-0-2) 

IC 443   : Selected Topics in Petrochemicals 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

หัวขอพิเศษเก่ียวกับปโตรเคมีที่ไมไดมีเนื้อหาอยูในกระบวนวิชา ว.คอ. 341 (209341) หัวขอที่เลือกสรรจะ

เก่ียวของกับความตองการปจจุบันของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศไทย 

Specialized topics in petrochemicals not covered in IC 341 (209341). Topics are selected on the 

grounds of their relevance to the current needs of the petrochemical industry in Thailand. 

 

ว.คอ. 452 (209452) : เซรามิกขั้นสูง      2(2-0-4) 

IC 452   : Advanced Ceramics 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209351 และ 209361 

บทนําเก่ียวกับวัสดุเซรามิกข้ันสูง กระบวนการผลิตเซรามิกข้ันสูง การเผาผนึก อิทธิพลทั่วไปของโครงสราง

จุลภาคตอสมบัติของเซรามิกข้ันสูง สมบัติและพฤติกรรมของเซรามิกข้ันสูง และวัสดุผสมเซรามิก 

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. 

 

ว.คอ. 454 (209454) : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซีเมนต    2(2-0-4) 

IC 454   : Science and Technology of Cement 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209351 และ 209361 

ประวัติของการผลิตปูนซีเมนตและความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิตปูนซีเมนต การผลิตปูนซีเมนตปอรต

แลนด การผลิตปูนซีเมนตพิเศษและปูนซีเมนตทนไฟ การผลิตซีเมนตจีโอพอลิเมอร ปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต

ชนิดตางๆ และการใชประโยชนของปูนซีเมนตชนิดตางๆ 

 History of cement production and technology advancement of cement production, portland 

cement production, production of special and fire resistant cements, production of geopolymer 

cement, hydrations of various cements, and application of various cements. 

 

ว.คอ. 456 (209456) : แกวและอินาเมล      2(2-0-4) 

IC 456   : Glass and Enamel 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209351 และ 209361 
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บทนําเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑแกวและอินาเมล ธรรมชาติและโครงสรางของแกว 

ลักษณะเฉพาะและสมบัติของแกว การทําแกวและอุตสาหกรรมแกว อินาเมล และการผลิตอินาเมล 

 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. 

 

ว.คอ. 462 (209462) : ปฏิบัติการเซรามิกขั้นสูง       1(0-3-0) 

IC 462   : Advanced Ceramics Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบียนพรอมกับ 209452 

ปญหาพิเศษเก่ียวกับกระบวนการผลิตเซรามิกข้ันสูง ปญหาพิเศษเก่ียวกับการเผาผนึกเซรามิกข้ันสูง ปญหา

พิเศษเก่ียวกับอิทธิพลทั่วไปของโครงสรางจุลภาคตอสมบัติของเซรามิกข้ันสูง และปญหาพิเศษเก่ียวกับสมบัติและ

พฤติกรรมของเซรามิกข้ันสูง  

Special problem in advanced ceramic processing, special problem in advanced ceramic 

sintering, special problem in general influence of microstructure on properties of advanced ceramics, 

and special problem in properties and behavior of advanced ceramics.  

 

ว.คอ. 464 (209464) : ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซีเมนต    1(0-3-0) 

IC 464   : Science and Technology of Cement Laboratory  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบียนพรอมกับ 209454 

วัตถุดิบของปูนซีเมนตปอรตแลนด การเตรียมวัตถุดิบ การเผาปูนซีเมนตปอรตแลนด การทําเย็นปูนซีเมนต

ปอรตแลนด การบดปูนซีเมนตปอรตแลนด และการทดสอบปูนซีเมนตปอรตแลนด   

Portland cement raw materials, preparation of raw materials, burning of portland cement, 

cooling of portland cement, portland cement grinding, and portland cement testing.  

 

ว.คอ. 466 (209466) : ปฏิบัติการแกวและอินาเมล      1(0-3-0) 

IC 466   : Glass and Enamel Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบียนพรอมกับ 209456 

ธรรมชาติและโครงสรางของแกว การหาลักษณะเฉพาะและสมบตัิของแกว การทําแกว การหาลักษณะเฉพาะ

และสมบัติของอินาเมล และการผลิตอินาเมล   

Nature and structure of glass, characterization and property determination of glass, glass 

making, characterization and property determination of enamel, and enamel production. 

 

ว.คอ. 471 (209471) : การออกแบบโรงงานเคมี     3(3-0-6) 

IC 471   : Chemical Plant Design 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : 209370 และ 209376 
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การออกแบบกระบวนการเชิงแนวคิดของโรงงานอุตสาหกรรมเคมี การออกแบบหนวยปฏิกิริยาเคมี การ

ออกแบบหนวยแยก การออกแบบหนวยแลกเปลี่ยนความรอน และเศรษฐศาสตรกระบวนการเคม ี  

Conceptual process design of chemical industrial plant, design of chemical reaction unit, 

design of separation unit, design of heat exchanger unit, and chemical process economics. 

 

ว.คอ. 483 (209483) : เทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพอลิเมอร  3(3-0-6) 

IC 483   : Polymer Process Technology 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน       : 209382 หรือ 262381 

การอัดแบบชนิดแรงอัด การอัดแบบชนิดถายโอน การอัดแบบชนิดฉีด การอัดรีด การอัดแบบลมเปา การข้ึน

รูปดวยความรอน การรีด การอัดแบบชนิดหมุน การหลอ การทําโฟม การเคลือบ การเสริมใยแกว งานเคร่ืองกลและ

งานแตงสําเร็จ และการปนเสนใย 

 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. 

 

ว.คอ. 484 (209484) : หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีพอลิเมอร   3(3-0-6) 

IC 484   : Selected Topics in Polymer Technology 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

หัวขอพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีพอลิเมอรที่ไมไดมีเนื้อหาอยูในกระบวนวิชา ว.คอ. 382 (209382) หรือ พลม. 

381 (262381) และ ว. คอ. 483 (209483) หรือ พลม. 481 (262481) หัวขอที่เลือกสรรจะเก่ียวของกับความตองการ

ปจจุบันของอุตสาหกรรมพอลิเมอรในประเทศไทย 

 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. 

 

ว.คอ. 485 (209485) : ปฏิบัติการเทคโนโลยีพอลิเมอร    1(0-3-0) 

IC 485   : Polymer Technology Laboratory 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ 209483 หรือ 262481 

การข้ึนรูปพอลิเมอรโดยวิธีการอัดแบบชนิดฉีด การข้ึนรูปพอลิเมอรโดยวิธีการอัดแบบชนิดแรงอัด การข้ึนรูป

แผน พอลิเมอรโดยใชสุญญากาศ การเคลือบผงพอลิเมอรโดยวิธีฟลูอิไดเซชัน การปนเสนใยเดี่ยวแบบเปยก การปน

เสนใยเดี่ยวแบบหลอมเหลวและการดึงยืดเสนใย การผลิตพอลิเมอรเสริมแรง การทดสอบเชิงกลและกายภาพของพอลิ

เมอร วิทยากระแสของพอลิเมอร และการหลออีพอกซีเรซิน 

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

sheet vacuum thermoforming, polymer powder coating by fluidization, monofilament wet spinning, 
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monofilament melt spinning and fiber stretching, reinforced- polymer fabrication, mechanical and 

physical testing of polymer, rheology of polymer, and epoxy resin casting. 

 

ว.คอ. 486 (209486) : เทคโนโลยีสิ่งทอ      3(3-0-6) 

IC 486   : Textile Technology 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 209382 หรือ 262381 

 ประวัติและความรูพื้นฐาน เสนใยสิ่งทอและสมบัติเสนใยสิ่งทอ กระบวนการผลิตเสนดายและผา สียอมและ

การยอมสิ่งทอ การพิมพและการแตงสําเร็จสิ่งทอ การทดสอบสมบัติสิ่งทอ การดูแลรักษาสิ่งทอ และเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 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. 

 

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

MATS 201  : Introduction to Materials Science 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 207104 หรือ 207187  

บทนําเก่ียวกับวัสดุศาสตร วัตถุดิบและทรัพยากรพลังงาน ชนิดของวัสดุ โครงสรางของวัสดุ สมบัติของวัสดุ 

ความสัมพันธระหวางโครงสรางจุลภาคและสมบัติของวัสดุ การเลือกและออกแบบวัสดุ 

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

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

materials, materials selection and design. 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ.ก. 181 (254181) : การเขียนแบบวิศวกรรมสําหรับผูที่มิใชนักศึกษาวิศวกรรม 2(1-3-2) 

ME 181   : Engineering Drawing for Non-Engineering Majors 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี    

การเขียนแบบตัวอักษร การใชเคร่ืองมือเขียนแบบ การสรางรูปเรขาคณิต การเขียนแบบภาพฉาย  การ

กําหนดขนาด การเขียนแบบภาพตัดและขอยกเวน การเขียนภาพสามมิติแบบไอโซเมตริคและออปลิค การเขียนภาพ

แบบสเกต แบบสั่งงาน 

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

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

 



 65 

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

ME 383   : Energy Conservation 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3 สําหรับนักศึกษาที่มิใชวิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองกล 

การอนุรักษพลังงาน หมอไอน้ํา และระบบใหความรอน ระบบไอน้ํา และคอนเดนเสท  ระบบแสงสวาง ระบบ 

HVAC ระบบกอกําเนิดรวม 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. 

 

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

ME 483   : Energy Conversion Systems 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับนักศึกษาที่มิใชวิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองกล 

การประยุกตทางเทอรโมไดนามิคส การสมดุล ปฏิกิริยาเคมี และเคมีไดเนติกสในระบบการเปลี่ยนรูปพลงังาน 

การคํานวณวิเคราะห การกระจายการใชพลังงาน และแหลงจายพลังงานของระบบพลงังานตางๆ การเผาไหมเชื้อเพลิง

อินทรีย เพื่อใหความรอนและกําลังงาน กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงกาซและของเหลวจากถานหิน พลังงานแสงอาทิตย 

การควบคุมมลพิษที่เกิดจากระบบการเปลี่ยนรูปพลังงาน 

 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. 

 

วศ.มร. 211 (256211) : วิศวกรรมเหมืองแรเบื้องตน    2(2-0-4) 

MN 211  : Introduction to Mining Engineering 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

บทนําทั่วไปเก่ียวกับการทําเหมืองแร เศรษฐศาสตรเหมืองแร กฎหมายดานเหมืองแร หลักของการสํารวจ 

การพัฒนาการทําเหมือง การปฏิบัติงานทําเหมือง ประกอบดวยการเจาะ การระเบิด การลําเลียง กลศาสตรของหิน

และการคํ้ายัน การเจาะอุโมงค ปลอง การวางแผนงานทั่วไป และวิธีการทําเหมืองแบบตางๆ อยางสังเขป  
Historical survey of mining, mine economics and laws.  The principles of discovery, 

development, and operation of mineral properties including blasting, materials handling, rock 

mechanics and support, shaft sinking, drifting and general work organization.  Brief introduction to 

mining methods. 

คณะบริหารธุรกิจ  

บธ.กจ. 244 (703244) : การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน   3(3-0-6) 

MGMT 244  : Production and Operations Management 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 703202 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
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 การวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินคาและบริการ ความไดเปรียบในการแขงขัน กลยุทธ 

และผลิตภาพ การจัดการคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบบริการ การออกแบบกระบวนการและ

เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการผลิตและการดําเนินงาน การวางแผนกําลังการผลิต การบริหารโครงการ การจัดการโลจิ

สติกสและโซอุปทาน การพยากรณ การจัดการสินคาคงคลัง การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนความตองการวัสดุ

และทรัพยากร การวิเคราะหการตัดสินใจดวยเคร่ืองมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 Production and operations planning, implementing, and controlling. Competitive advantages, 

strategies, and productivity. Quality management. Product design. Service design. Process design and 

technologies related to production and operations. Capacity planning. Project management. Logistics 

and supply chain management. Forecasting. Inventory management. Aggregate planning. Material 

requirement planning and resource requirement planning. Decision analysis using quantitative and 

qualitative tools. 

 

คณะเศรษฐศาสตร 

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

ECON 443  : Industrial Economics 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 751102  หรือ 751106 

ลักษณะและขอบเขตของกระบวนการอุตสาหกรรม  แบบแผนของการเติบโตทางอุตสาหกรรม โครงสราง

และการทําหนาที่ของอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสัมพันธ  การกําหนดแหลงอุตสาหกรรม 

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

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