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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
Bachelor of Science Program in Chemistry 

วท.บ. (เคมี)   B.Sc. (Chemistry) 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 

ปรัชญา 
   ผลิตบัณฑิตเคมีทีม่ีคุณธรรม น ำควำมรู้คูภู่มปิัญญำ สู่กำรพัฒนำท้องถิ่นให้ก้ำวไกลและยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑติให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 2. มีควำมรู้ทำงด้ำนเคมี สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถออกไป
ประกอบวิชำชีพและศึกษำต่อในระดับสูงได้ 
 3. มีควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ และแก้ปัญหำเป็นด้วยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้
อย่ำงเป็นระบบ 
  4. รู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและติดต่อประสำนงำน
สื่อสำรกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี ทั้งในระดับชุมชน ระดับชำติ และนำนำชำติ 
  5. มีทักษะปฏิบัติกำรและประสบกำรณ์ในกำรใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยำศำสตร์ทำงเคมีและ
สำรเคมีได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 
จ านวนหน่วยกิต   
    จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 131 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า                             30 หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชำบังคับ 27 หน่วยกิต 

1.1.1  กลุ่มวิชำภำษำ                                9 หน่วยกิต 
1.1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   12 หน่วยกิต 
1.1.3    กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต 

          1.1.4  กลุ่มวิชำสหวทิยำกำร 2 หน่วยกิต 
      1.1.5  กลุ่มวิชำพลำนำมัย  1 หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชำเลือก  3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า                                                95 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชำแกน 31 หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 42 หน่วยกิต 
2.3  กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือกเรียน 15 หน่วยกิต 
2.4  กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือสหกิจศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ  7 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                                             6 หน่วยกิต 
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รายวิชา 
      1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า                                       30 หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาบังคับ                                                        27 หน่วยกิต 
 1.1.1  กลุ่มวิชาภาษา                                              9 หน่วยกิต 

0010101 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

0010201 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 
English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

0010202 ภำษำอังกฤษเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียน 
English for Study Skills Development 
 

3(3-0-6) 

 1.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  12 หน่วยกิต 
0020101 กำรพัฒนำตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity 
3(3-0-6) 

0020102 คุณค่ำแห่งควำมงำม คุณธรรมและควำมสุข 
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

0020103 วิถีไทยและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

0020104 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน 
Laws in Everyday Life 
 

3(3-0-6) 

 1.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        3 หน่วยกิต 
0030101 ฉลำดคิดทำงวิทยำศำสตร์ 

Smart Thinking with Sciences 
 

3(3-0-6) 

 1.1.4  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ                                         2 หน่วยกิต 
0040101 กำรตระหนักรู้และปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation 
 

2(1-2-3) 

 1.1.5  กลุ่มวิชาพลานามัย                                            1 หน่วยกิต 
0050101 กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ 

Exercise for Health 
 

1(0-2-1) 
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 1.2   กลุ่มวิชาเลือก                                                           3   หน่วยกิต  
 มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศำสตร์ต่ำง ๆ นอกเหนือจำกศำสตร์ของตนเองตำมที่ผู้เรียน

สนใจ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 

 1.2.1  กลุ่มวิชาภาษา  

0010301 ภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

0010401 ภำษำญี่ปุ่นเพ่ือกำรสื่อสำร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0010501 ภำษำมลำยูเพ่ือกำรสื่อสำร 

Malay for Communication 

3(3-0-6) 

0010601 ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำร 
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

0010701 ภำษำพม่ำเพ่ือกำรสื่อสำร 
Burmese for Communication 
 

3(3-0-6) 

 1.2.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
0020105 ธรรมำภิบำลกับกำรป้องกันกำรคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention 
3(3-0-6) 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6) 

0020107 สำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ 
Information for Learning 

3(3-0-6) 

0020108 สมำธิเพ่ือพัฒนำชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและกำรเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change 
 

3(3-0-6) 

 1.2.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
0030102 เกษตรเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 
3(3-0-6) 

0030103 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
Mathematics for Everyday Life  

3(3-0-6) 

0030104 เทคโนโลยีกับกำรสร้ำงสรรค์ 
Technology and Creativity 
 

3(3-0-6) 
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 1.2.4  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  
0060101 กำรประกอบกำรสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

0060102 องค์กรแห่งควำมสุข 
Happy Workplace 

3(3-0-6) 

 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า                                                 95   หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 31   หน่วยกิต 

4011102 ฟิสิกส์ทั่วไป  
General Physics  

3(3-0-6) 

4011103 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ทั่วไป  
General Physics Laboratory 

1(0-3-1) 

4020001 
 

ภำษำอังกฤษส ำหรับเคมี 1 
English for Chemistry 1 

3(3-0-6) 

4020002 
 

ภำษำอังกฤษส ำหรับเคมี 2 
English for Chemistry 2 

3(3-0-6) 
 

4021105 เคมี 1  
Chemistry 1  

3(3-0-6) 

4021106 ปฏิบัติกำรเคมี 1  
Chemistry Laboratory 1  

1(0-3-1) 

4022102 เคมี 2  
Chemistry 2 

3(3-0-6) 

4022103 ปฏิบัติกำรเคมี 2  
Chemistry Laboratory 2 

1(0-3-1) 

4031109 ชีววิทยำทั่วไป 
General Biology 

3(3-0-6) 

4031110 ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป  
General Biology Laboratory 

1(0-3-1) 

4091403 แคลคูลัส 1  
Calculus 1 

3(3-0-6) 

4092403 แคลคูลัส 2  
Calculus 2 

3(3-0-6) 

4113109 สถิติเพ่ือกำรวิจัย  
Statistics for Research 
 

3(2-2-5) 
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 2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                     42  หน่วยกิต 
4021118 ควำมปลอดภัยทำงเคมี 

Chemical Safety 
2(2-0-4) 

4021901 ระบบกำรจัดกำรมำตรฐำนอุตสำหกรรมสำกล 
International Standard Industrial Management System 

2(2-0-4) 

4022201 เคมีอนินทรีย์ 1 
Inorganic Chemistry 1 

3(3-0-6) 

4022203 ปฏิบัติกำรเคมีอนินทรีย์  
Inorganic Chemistry La    boratory  

1(0-3-1) 

4022307 เคมีอินทรีย์ 1 
Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

4022308 ปฏิบัติกำรเคมีอินทรีย์ 1 
Organic Chemistry Laboratory 1 

1(0-3-1) 

4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
Physical Chemistry 1 

3(3-0-6) 

4022405 ปฏิบัติกำรเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
Physical Chemistry Laboratory 1 

1(0-3-1) 

4022506 ชีวเคมี 
Biochemistry 

3(3-0-6) 

4022507 ปฏิบัติกำรชีวเคมี 
Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

4022616 เคมีวิเครำะห์ 
Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 

4022617 ปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์ 
Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

4022619 ปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์ทำงเคมีด้วยเครื่องมือ 
Instrumental Analysis in Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

4022622 กำรวิเครำะห์ทำงเคมีด้วยเครื่องมือ 1 
Instrumental Analysis in Chemistry 1 

3(3-0-6) 

4023202 เคมีอนินทรีย์ 2 
Inorganic Chemistry 2 

3(3-0-6) 

4023301 เคมีอินทรีย์ 2 
Organic Chemistry 2 
 

3(3-0-6) 
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4023302 ปฏิบัติกำรเคมีอินทรีย์ 2 
Organic Chemistry Laboratory 2 

1(0-3-1) 

4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
Physical Chemistry 2 

3(3-0-6) 

4023402 ปฏิบัติกำรเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
Physical Chemistry Laboratory 2 

1(0-3-1) 

4024904 โครงกำรวิจัยทำงเคมี 
Research Project in Chemistry 

2(1-5-3) 

4024905 สัมมนำเคมีเฉพำะทำง  
Seminar on Specialized Chemistry  

 

1(0-3-1) 

    2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า                          15  หน่วยกิต 

4023208 เคมีนิวเคลียร์ 
Nuclear Chemistry 

3(3-0-6) 

4023606 กำรวิเครำะห์ทำงเคมีด้วยเครื่องมือ 2 
Instrumental Analysis in Chemistry 2 

3(3-0-6) 

4023706 เคมีอุตสำหกรรม 
Industrial Chemistry 

3(3-0-6) 

4023707 ยูนิตโอเปอเรชัน 
Unit Operation 

3(3-0-6) 

4023708 เคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemistry 

3(3-0-6) 

4023709 ปฏิบัติกำรเคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

4023710 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 
Introduction to Polymer Chemistry 

3(3-0-6) 

4023728 ปฏิบัติกำรเป่ำแก้ว 
Glass Blowing Laboratory 

2(0-4-2) 

4023902 วิทยำกำรใหม่ทำงเคมี 
New Technology in Chemistry 

2(2-0-4) 

4023903 เทคโนโลยีเคมีชีวภำพ 
Biological Chemistry Technology  

3(2-2-5) 

4023904 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 
Petrochemical Technology 

3(3-0-6) 

4023905 เคมีสีเขียว 
Green Chemistry 

3(3-0-6) 
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4024205 วัสดุศำสตร์ 
Material Science 

3(3-0-6) 

4024307 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
Chemistry of Natural Product 

3(2-2-5) 

4024602 สเปกโทรสโกปีส ำหรับเคมีอินทรีย์ 
Spectroscopy of Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

   
 2.4   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า     7   หน่วยกิต                                       
 ให้ศึกษา 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
4023802 กำรเตรียมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ 

Preparation for Professional Internship and Cooperative 
Education 

2(90) 
 

 และให้เลือกศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
4024803 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

Professional Internship 
5(450) 

4024804 สหกิจศึกษำ 
Cooperation Education 

6(540) 

   
  3)   หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                    6   หน่วยกิต  
    เลือกจำกรำยวิชำที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ ำซ้อนกับรำยวิชำที่เคย
เรียนมำแล้ว และต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรส ำเร็จหลักสูตร
ของสำขำวิชำนี้ ซึ่งนักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ และต้องไม่เป็นรำยวิชำ
ในสำขำวิชำเคมี 
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ค าอธิบายรายวิชา       
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  

 1.1  กลุ่มวิชาบังคับ 27  หน่วยกิต  
 1.1.1  กลุ่มวิชาภาษา 9  หน่วยกิต  

0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

ภำษำกับกำรสื่อสำร ลักษณะและควำมส ำคัญของภำษำไทย กำรใช้กระบวนกำรทักษะ
สัมพันธ์ทำงภำษำ ทักษะกำรสื่อสำรและกำรสืบค้นเพ่ือกำรเรียนรู้ในชีวิตประจ ำวันและวิชำชีพ กำรเรียบ
เรียงและกำรน ำเสนอสำรสนเทศ กำรอ้ำงอิงและกำรเขียนบรรณำนุกรม 

Language and communication, characteristics and the importance of the 
Thai language; the use of integration process of language skills; skills of communication 
and information retrieval for daily living and professional life; writing and presenting 
information, citing and making references. 

 

0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

Development of students’ language skills with emphasis on everyday face 
to face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing 
experiences and events; giving reasons and explanations; and narrating books and films. 
 

0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

Enrichment of students’ reading strategies: skimming, scanning and 
guessing meaning from context; reading comprehension: reading for details, deriving 
meaning and reading critically; and study skills: note taking, summarizing and paraphrasing 
for academic readiness. 

 
    1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12  หน่วยกิต  

0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 
Self Development and Phranakhon Identity  

3(3-0-6) 

ประวัติควำมเป็นมำควำมภำคภูมิใจ และเกียรติยศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครกำร
ปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย กำรเสริมสร้ำงทักษะในกำรพัฒนำ
ตนด้ำนกำย จิต ปัญญำ อำรมณ์ และสังคม ควำมเข้ำใจตนเองและผู้อ่ืน ควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำร
ตระหนักในกำรใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต และกำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น “คนพระนคร” 
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History, reputation, and prestige of Phranakhon Rajabhat University; cultivating 
the sense of being good persons representing the identity of the university; fostering 
development skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of oneself and 
others; taking responsibility and contributing to society; raising awareness of seeking knowledge 
and lifelong learning, and formulating pride of being “Phranakhon Citizen”. 

 
0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 
3(3-0-6) 

กำรรับรู้สุนทรียภำพในควำมงำมของธรรมชำติ  กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรมของมนุษย์ 
ควำมเชื่อ ศำสนำ และสังคม บนพ้ืนฐำนแห่งกำรรับรู้ กำรมองเห็น กำรได้ยิน และกำรเคลื่อนไหว ควำมสำมำรถ
ในกำรแสดงออกเชิงสร้ำงสรรค์ งำนศิลปกรรม งำนดนตรี งำนนำฏศิลป์เพ่ือกำรพัฒนำทำงอำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กำรน ำศิลปะมำประยุกต์  กำรแสวงหำควำมรู้และ
กำรสร้ำงสรรค์ศิลปะที่น ำไปสู่กำรเข้ำใจตนเอง เข้ำใจผู้อื่น รู้เท่ำทัน กำรเปลี่ยนแปลงและด ำเนินชีวิต
อย่ำงมีควำมสุข 

Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works; 
beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion 
perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing 
emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; application of arts, 
knowledge acquisition and creation of arts leading to understanding of one’s self and 
others; awareness of changes, and living one’s life happily. 
 
0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 
3(3-0-6) 

ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย จิตส ำนึกควำมเป็นไทย ควำมเป็นพลเมืองในสังคมประชำธิปไตย ปรัชญำ    
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ กำรศึกษำตำมแนวพระรำชด ำริและกำรประยุกต์ใช้ 

Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, ethics 
and good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in a 
democratic society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal 
initiative study and their applications.  
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0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

กฎหมำยในชีวิตประจ ำวันที่เกี่ยวข้องกับ กำรเกิด ครอบครัว ผู้เยำว์ กำรรับรำชกำรทหำร 
กำรหมั้น กำรสมรส กำรเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอำยุ กำรตำย มรดกและพินัยกรรม 

Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription, 
engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament. 

 
 1.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3   หน่วยกิต 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 
Smart Thinking with Sciences  

3(3-0-6) 

กระบวนกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์และกำรประยุกต์เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของมนุษย์ ทักษะในกำรตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสมในกำร
ด ำรงชีวิต 

Scientific thinking processes and applications to improve the quality of life 
that meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to living. 

 
 1.1.4  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ                             2   หน่วยกิต  
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation  
2(1-2-3) 

กำรตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรปรับตัวและแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงรู้เ ท่ำทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 

Awareness of current social changes in terms of economics, environment, 
and technology; using of information technology; adapting to changes and solving 
problems in one’s life appropriately.   

 
 1.1.5  กลุ่มวิชาพลานามัย                        1   หน่วยกิต  
0050101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

Exercise for Health 
1(0-2-1) 

ควำมหมำย ขอบข่ำย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ หลักกำร
ออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ กำรทดสอบควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย และกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 

Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; 
principles of exercise; physical fitness tests and exercise activities. 
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 1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ            3  หน่วยกิต  
                       มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศำสตร์ต่ำง ๆ นอกเหนือจำกศำสตร์ของตนเองตำมท่ีผู้เรียนสนใจ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 1.2.1  กลุ่มวิชาภาษา 

 

 

0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication  

3(3-0-6) 

ทักษะกำรฟังและพูดภำษำจีนในสถำนกำรณ์ที ่เกิดขึ ้นในชีวิตประจ ำ วัน กำรบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 

Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Chinese cultures. 
 
0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
3(3-0-6) 

ทักษะกำรฟังและพูดภำษำญี่ปุ่นในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน กำรบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Japanese cultures. 

 
0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malay for Communication  
3(3-0-6) 

ทักษะกำรฟังและพูดภำษำมลำยูในสถำนกำรณ์ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน กำรบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลำยู 

Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Malay cultures. 
 
0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 

Vietnamese for Communication 
3(3-0-6) 

ทักษะกำรฟังและพูดภำษำเวียดนำมในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวันกำรบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนำม 

Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; explaining Thai 
and Vietnamese cultures. 
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0010701 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะกำรฟังและพูดภำษำพม่ำในสถำนกำรณ์ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน กำรบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่ำ 

Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Burmese culture. 

 
 1.2.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention  
3(3-0-6) 

ควำมหมำย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมำภิบำลกำรป ้องก ัน          
กำรคอร์รัปชัน บทบำทหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน จิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง กำรปกครองแบบ
ประชำธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน 

Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good 
governance; corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness of 
citizenship; democratic government; patronage systems; and human rights. 
 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6) 

พัฒนำกำรของอำรยธรรมทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม       
ภูมิปัญญำของโลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหำและควำมขัดแย้งในสังคมโลก แนวทำง ในกำร
แสวงหำสันต ิภำพ พัฒนำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ระเบียบปฏ ิบ ัต ิ กฎหมำย สถำบ ัน            
กำรรวมกลุ่มและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในมิติด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วิเครำะห์ปัญหำ
สถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน 

Development of civilization in terms of politics, economics, society, arts, 
and cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world societies, 
solutions for peace, the development of international cooperation; rules, laws, institutions; 
international integrations and relations in politics, economics and society; analysis of 
current world situations.  
 

0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
Information for Learning 

3(3-0-6) 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญของสำรสนเทศ แหล่งสำรสนเทศ และทรัพยำกรสำรสนเทศ
ระบบกำรจัดเก็บและกำรค้นคืนสำรสนเทศ กำรเข้ำถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะกำรรู้สำรสนเทศ ทักษะ
กำรน ำเสนอรำยงำนเชิงวิชำกำร และจริยธรรมทำงสำรสนเทศ 
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Definition, importance of information, information sources, and information 
resources; information storage and retrieval system; access of information on the internet; 
information literacy skills, practical skills in academic presentation; and information ethics. 
 
0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development  
3(3-0-6) 

ควำมหมำยของกำรท ำสมำธิ  จุดประสงค์ วิธีกำร ขั้นตอน  และจุดเริ่มต้นของกำรท ำ
สมำธิ  ลักษณะของกำรบริกรรมและกำรท ำสมำธิ  ประโยชน์ของสมำธิ  ลักษณะอำกำรต่อต้ำนสมำธิ และ
กำรน ำสมำธิไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน สมำธิกับกำรเรียนและกำรงำน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์
ของฌำนและญำณ  สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนำ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสมถะกับวิปัสสนำ แผนผังสมถะกับ
วิปัสสนำ ชำวโลกกับวิปัสสนำ 

Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the 
nature of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation; 
applying meditation to daily life, meditation as related to education and working purposes; 

the nature, process, properties, and benefits of absorption (Jhāna) and insight (Ñyāna); 

fundamental knowledge about introspection (Vipassanā); differences between tranquility 
(Samatha) and introspection, layout of tranquility and introspection; world community 
and introspection. 
 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change  

3(3-0-6) 

โลก โครงสร้ำงและกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชำติ กำรอนุรักษ์และ       
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพลังงำน กำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and 
management of natural resources; environment and energy; application of geoinformatics 
in management of natural resources and environment. 

 
 1.2.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 
3(3-0-6) 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และประโยชน์ของกำรเกษตร เกณฑ์มำตรฐำน ควำม
ปลอดภัยของสินค้ำเกษตร กำรประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทำงกำรเกษตรเพื่อ กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 
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Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards for 
agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in 
quality of life improvement. 
 

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ธรรมชำติ และโครงสร้ำงของคณิตศำสตร์ หลักกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ กำรพัฒนำกำรคิดทำงคณิตศำสตร์  กำรให้เหตุผลและกำรอ้ำงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์        
กำรแก้ปัญหำและกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรคิดทำงคณิตศำสตร์เพื่อใช้แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน 

Definitions, importance, nature and structures of mathematics; principles of 
learning mathematics; development of mathematical thinking; mathematical reasoning 
and argument; application of mathematical thinking to problem solving in everyday life. 
 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 
Technology and Creativity 

3(3-0-6) 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ กำรเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนกำร
เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

Definitions and importance of creativity, selection of appropriate technology 
and technological procedure leading to innovation creation. 
 

 1.2.4.  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  
0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทำงธุรกิจ กำรจัดกำรธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์กำร
ด ำเนินธุรกิจ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษำกำรประกอบธุรกิจที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

Introduction to business, business environment, modern business management, 
business strategies, entrepreneurship, business establishment, business plans, and case studies of 
successful businesses. 

 

0060102 องค์กรแห่งความสุข 
Happy  Workplace 

3(3-0-6) 

ควำมหมำยและประเภทขององค์กร กำรจัดสภำพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร
บนควำมหลำกหลำย ควำมหมำยและควำมส ำคัญขององค์กรแห่งควำมสุข กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขและ   
มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 
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Definitions and types of organization, organizational environment, cross 
cultural diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy 
work life, and participation in creating a happy workplace. 

 
 2.   หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า                            95  หน่วยกิต  

 2.1)   กลุ่มวิชาแกน                                       31  หน่วยกิต  

4011102 ฟิสิกส์ท่ัวไป  
General Physics 

3 (3-0-6) 

                       หลักกำรทำงฟิสิกส์และกำรประยุกต์ เนื้อหำครอบคลุมหัวข้อทำง กลศำสตร์ ของไหล 
อุณหพลศำสตร์ คลื่นและคลื่นเสียง ไฟฟ้ำและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ ทัศนศำสตร์ และฟิสิกส์แผนใหม่  
                       Physics principle and application. The topics cover mechanics, fluid, 
thermodynamics, waves and sound, electricity and magnetism, electromagnetic waves, 
optics and modern physics. 
 
4011103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  

General Physics Laboratory 
1(0-3-1) 

                      ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรวัดและควำมคลำดเคลื่อน กลศำสตร์ ของไหล อุณหพลศำสตร์ 
คลื่น ไฟฟ้ำ แม่เหล็ก ทัศนศำสตร์และฟิสิกส์แผนใหม่ 
                      Experiments related to measurement and errors, mechanics, waves, 

electricity, magnetism, optics and modern physics. 
 

4020001 ภาษาอังกฤษส าหรับเคมี 1 

English for Chemistry 1                                      

3(3-0-6) 

                       Development of reading proficiency by using various reading techniques 
such as reading for heading, reading for main ideas and supporting details, reading for 
summary writing. Report writing. Structure and grammar revision. Development of writing 
skills focusing on accuracy in both language forms and functions beneficial to academic 
purposes. Techniques for writing research reports, journal articles and seminar report. 
 
4020002 4020001 ภาษาอังกฤษส าหรับเคมี 2 

English for Chemistry 2                                  

3(3-0-6) 

                       Development of students’ ability to communicate in English by placing 
emphasis on listening and speaking for different purposes. Discussion based on reading and 
listening. Group discussion and presentation. 
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 4021105 เคมี 1  
Chemistry 1 

3(3-0-6) 

                       โครงสร้ำงอะตอม ปริมำณสำรสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธำตุเรพริเซนเททีฟ  และ 
แทรนสิชัน แก๊ส ของเหลว สำรละลำย ของแข็ง 
                        Atomic structure, stoichiometry, chemical bonds, properties of representative 

and transition elements, gases, liquids, solutions and solids. 
 

4021106 ปฏิบัติการเคมี 1  
Chemistry Laboratory 1 

1(0-3-1) 

                      หลักปฏิบัติและควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร สำรเคมี ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับเทคนิค  
กำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐำนทำงเคมี กำรเตรียมสำรละลำย กำรไทเทรต กฎของแก๊สและปฏิบัติกำร      
ที่สอดคล้องกับเนื้อหำกำรบรรยำย 
                      Safety in chemistry laboratory, chemicals, experiment that related to 

using basic chemical equipment, preparation of solutions, titrations, gas laws and 
experiments related to the contents in chemistry 1. 

 

4022102 เคมี 2 
Chemistry 2 

3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4021105 เคมี 1   
                     อุณหพลศำสตร์ จลนศำสตร์ สมดุลเคมี กรด–เบส เคมีไฟฟ้ำ เคมีอินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์ 

และเคมีสิ่งแวดล้อม   
                     Thermodynamics, kinetics, chemical equilibrium, acid–base, electrochem 

istry, organic chemistry, nuclear chemistry and environmental chemistry. 
 

4022103 ปฏิบัติการเคมี 2  

Chemistry Laboratory 2 

1(0-3-1) 

                       ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับอุณหพลศำสตร์ จลนศำสตร์ สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ควำมเป็น

กรด-เบส  เซลล์ไฟฟ้ำเคมี  และเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 

                       Laboratory experiments related to thermodynamics, kinetics, chemical 

equilibrium, Ionic equilibrium, acid–base, electrochemistry and elementary organic 

chemistry. 
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4031109 ชีววิทยาทั่วไป  

General Biology 

3(3-0-6) 

                       สมบัติของสิ่งมีชีวิต กำรจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยำศำสตร์ สำรเคมีในสิ่งมีชีวิต  

เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศำสตร์ กลไกของวิวัฒนำกำร ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต โครงสร้ำงและ

หน้ำที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยำและพฤติกรรม 

                       Organization and characteristics of organisms, scientific methods, biological 

molecules, cell and metabolism, genetics, evolution mechanisms, biodiversity, plant 

structure and function, animal structure and function, ecology and behavior. 
 

4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  

General Biology Laboratory  

1(0-3-1) 

                       ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับสมบัติของสิ่งมีชีวิต กำรจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยำศำสตร์  

สำรเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม  พันธุศำสตร์ กลไกของวิวัฒนำกำร ควำมหลำกหลำยของ

สิ่งมีชีวิต โครงสร้ำงและหน้ำที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยำและพฤติกรรม 

                       The laboratory related to the following aspects; organization and 

characteristics of organisms, scientific methods, biological molecules, cell and metabolism, 

genetics, evolution mechanisms, biodiversity, plant structure and function, animal 

structure and function, ecology and behavior. 
 

4091403 แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3(3-0-6) 

                       ลิมิตและควำมต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและกำรประยุกต์        

หลักเกณฑ์โลปิตำล อนุพันธ์อันดับสูง และปริพันธ์เบื้องต้น   

                       Limits and continuity, derivatives of functions of one variable and 

applications, L’Hopital’s rule, higher derivatives, elementary and integration. 
 

4092403 แคลคูลัส 2  
Calculus 2 

3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4091403 แคลคูลัส 1  
                      ปริพันธ์ เทคนิคกำรหำปริพันธ์และกำรประยุกต์ อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลำยตัวแปร ลิมิต

และควำมต่อเนื่องของฟังก์ชันหลำยตัวแปร และอนุพันธ์ย่อย 
                      Integration, techniques of integration and applications, infinite series, functions of 

several variables, limits and continuity of functions of several variables and partial derivatives. 
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4113109 สถิติเพื่อการวิจัย  
Statistics for Research 

3(2-2-5) 

                      แนวคิดพ้ืนฐำนเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ควำมส ำคัญของสถิติในกำรวิจัย ตัวแปร ระดับกำร
วัดข้อมูล กำรวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลำงและกำรวัดกำรกระจำย กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นที่ส ำคัญ ประชำกร
และตัวอย่ำง กำรแจกแจงค่ำที่ได้จำกตัวอย่ำง กำรประมำณค่ำ กำรทดสอบสมมติฐำน กำรทดสอบด้วย      
ไคก ำลังสอง กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสัมพันธ์ กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียวและ      
สองทำง กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และกำรรำยงำนผล 
                        Basic concept of research methodology, importance of statistical research, 
variable, level of measurement, central tendency and dispersion measurement, important 
probability distributions, population and sample, sampling distribution, parameter estimation, 
hypothesis testing, chi-square test, regression analysis and correlation, one- way and two-way 
anova, data analysis by using software package and interpretation of statistical data. 
 

  2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                     42 หน่วยกิต 
 

 

4021118 ความปลอดภัยทางเคมี 
Chemical Safety 

2(2-0-4) 

                     ควำมรู้เบื้องต้นในกำรท ำงำนกับสำรเคมีอย่ำงปลอดภัย กำรจ ำแนกประเภทและฉลำก
สำรเคมี สมบัติและกำรท ำงำนกับสำรไวไฟ สำรไวต่อปฏิกิริยำ และสำรเคมีเป็นพิษ ระบบกำรจัดเก็บสำรเคมี
อันตรำย เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี กำรจัดกำรของเสียอันตรำย ห้องปฏิบัติกำรเคมี            
ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย กำรท ำงำนในห้องปฏิบัติกำรเคมีอย่ำงปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย      
ส่วนบุคคล กฎหมำย มำตรฐำนและข้อบังคับ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยและกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงเคมี 
และแนวปฏิบัติในกำรป้องกันอุบัติเหตุจำกสำรเคมีอันตรำย 
                      Introduction to safety in the use of chemicals, classification and labeling of 
chemicals, properties and working with flammable substances,  reactive substances and 
toxic chemicals, hazardous chemicals, safety data sheet, hazardous waste management, 
laboratory safety standards, safe working in the chemical laboratory,  personal protective 
equipments, laws, standards and regulations, safety inspection, risk assessment and 
guidelines to prevent accidents from hazardous chemicals 
  
4021901 ระบบการจัดการมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล 2(2-0-4) 
 International Standard Industrial Management System   
                     ควำมรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีกำรบริหำรจัดกำร PDCA  มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรโรงงำน

อุตสำหกรรมประเภทต่ำง ๆ ระบบคุณภำพสำกล ISO 9000  ISO 14000 GMP HACCP ISO 22000 และกำร
จัดท ำระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 
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                     Knowledge related to management theory PDCA, standard of industrial 
management systems, international quality standards, ISO 9000, ISO 14000, GMP, HACCP, ISO 
22000 and laboratory quality management system ISO/IEC 17025.  

 

4022201 เคมีอนินทรีย์ 1                                     

Inorganic Chemistry 1 

3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4022103 เคมี 2  

                     โครงสร้ำงผลึก ทฤษฎีกลุ่มสมมำตรและพอยท์กรุป สถำนะพลังงำนเชิงอะตอมและโมเลกุล  

สัญลักษณ์เทอมของเคมีเชิงอนินทรีย์ 

                     Crystal structure, symmetry and point group theory, group, atomic and 

molecular energy state and term symbols in inorganic chemistry. 
 

4022203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์                 

Inorganic Chemistry Laboratory  

1(0-3-1) 

                     กำรสังเครำะห์และกำรศึกษำสมบัติทำงกำยภำพของสำรอนินทรีย์ สำรประกอบเชิงซ้อน 

ออร์แกโนเมทัลลิก สเปกโทรสโกปีของสำรอนินทรีย์ 

                      Syntheses and physical studies of inorganic compounds, coordinate compounds, 

organometallics, spectroscopy of inorganic compounds. 
 

4022307 เคมีอินทรีย์ 1                               

Organic Chemistry 1 

3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4022103 เคมี 2  

                      โครงสร้ำงอะตอม กำรจัดเรียงอิเล็กตรอน ออร์บิทัล ไฮบริไดเซชัน พันธะเคมีและโครงสร้ำง

ของโมเลกุล หมู่ฟังก์ชัน สเตอริโอเคมี สมบัติของโมเลกุล กำรเรียกชื่อสำรประกอบอินทรีย์ สมบัติทำงเคมีและ

สมบัติทำงกำยภำพของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน แอโรแมติกไฮโดรคำร์บอน สำรประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่

ฟังก์ชันชนิดต่ำง ๆ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ อีพอกไซด์ ซัลไฟด์ แฮไลด์อินทรีย์ แอลดีไฮด์ คีโทน กรดคำร์บอกซิลิก 

เอมีน เอไมด์  

                             Atomic structure, electronic configuration, orbital hybridization, chemical 

bonding, molecular structure, functional groups, stereochemistry, molecular properties, organic 

nomenclature, chemical and physical properties of hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, 

organic compounds with functional groups, namely alcohols, ethers, epoxides, sulfides, halides, 

aldehydes, ketones, carboxylic acids, amines and amides. 
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4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1                                

Organic Chemistry Laboratory 1 

1 (0-3-1) 

                       เทคนิคเบื้องต้นในกำรท ำให้สำรบริสุทธิ์ กำรสกัด กำรกลั่น กำรกรอง กำรตกผลึก  

และ โค รม ำโท รกรำฟี  ป ฏิ บั ติ ก ำร เกี่ ย วกั บ ส เตอริ โอ เค มี  ก ำรวิ เค รำะห์ ส ำร อิน ท รี ย์ เบื้ อ งต้ น                                 

กำรหำองค์ประกอบในสำรอินทรีย์ กำรทดสอบหมู่ฟังก์ชัน และกำรเตรียมอนุพันธ์ของสำรอินทรีย์ 

               Fundamental techniques for purification, extraction, distillation, filtration, 

crystallization and chromatography, laboratory experiments related to stereochemistry, 

qualitative analysis of organic compounds, elemental composition determination of organic 

compounds, classification test of functional group and preparation of derivatives. 
 

4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

Physical Chemistry 1 

3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4022103 เคมี 2                                      

                       กฎของอุณหพลศำสตร์ กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำน สมดุลเคมี สำรละลำย 

สมดุลวัฏภำค กฎของวัฏภำค ส ำหรับระบบที่มีองค์ประกอบเดียว และระบบที่มีหลำยองค์ประกอบ 

                          Laws of thermodynamics, chemical equilibrium, solution, phase equilibria, 

phase rule, for single component system and multi-component system. 
 

4022405 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
Physical Chemistry Laboratory 1 

1 (0-3-1) 

                      ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับอุณหพลศำสตร์ ควำมร้อนของสำรละลำย ควำมร้อนของกำร           
เจือจำง  อุณหภูมิวิกฤตของระบบที่มีสององค์ประกอบ เฟสไดอะแกรม 
                       Laboratory experiments related to thermodynamics, heat of solution, heat 
of dilution, critical temperature of binary component system and phase diagram. 
 

4022506 ชีวเคมี 
Biochemistry 

3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4022307 เคมีอินทรีย์ 1  
                       โครงสร้ำงและหน้ำที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์ ชีวพลังงำน เมแทบอลิซึม และกำรควบคุม
กำรแสดงออกทำงพันธุกรรม 
                       Structure and function of biomolecules, enzyme, bioenergetics, 
metabolisms and control of gene expression. 
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4022507 ปฏิบัติการชีวเคมี      1(0-3-1) 
 Biochemistry Laboratory  
                       กำรใช้สำรละลำยบัฟเฟอร์ในทำงชีวเคมี กำรทดสอบทำงกำยภำพและเคมีของชีวโมเลกุล 
กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ จลนพลศำสตร์ของเอนไซม์ กำรแยกและกำรท ำกรดนิวคลีอิกให้บริสุทธิ์ และ       
เมแทบอลิซึมของคำร์โบไฮเดรต 
                       Utilization of buffer solutions in biochemistry, physical and chemical 
properties of biomolecules, quantitative analysis, enzyme kinetics, isolation and purification 
of nucleic acids and carbohydrate metabolism. 
 

4022616 เคมีวิเคราะห์                               
Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4022103 เคมี 2  
                       หลักกำรวิเครำะห์ในเชิงปริมำณ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและกำรประยุกต์      
กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณขั้นพ้ืนฐำนของกำรวิเครำะห์โดยปริมำตรและโดยน้ ำหนัก กำรวิเครำะห์โดยปริมำตร
จะเน้นเกี่ยวกับกำรไทเทรตกรด-เบส กำรไทเทรตแบบตกตะกอน กำรไทเทรตแบบรีดอกซ์ และกำรไทเทรต
แบบสำรประกอบเชิงซ้อนในสำรละลำยน้ ำ กำรวิเครำะห์โดยน้ ำหนักรวมทั้งกำรตกตะกอนและกำรระเหย  
กำรใช้สเปกโทรสโกปีในเชิงวิเครำะห์ขั้นแนะน ำกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ 
                       Principles of quantitative analysis, statistical analysis, basic theory and 
applications of volumetric and gravimetric analyses, volumetric analyses with emphasis on 
acid-base titration, precipitation titration, redox titration and complexation titration in 
aqueous solutions, gravimetric analysis involves precipitation and evaporation, introduction 
of spectroscopy, qualitative analysis. 
 

4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์     
Analytical Chemistry Laboratory                            

1(0-3-1) 

                      กำรใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกำรวัดปริมำตร กำรไทเทรตประเภทต่ำงๆ ในสำรละลำยน้ ำ      
กำรวิเครำะห์โดยน้ ำหนักโดยใช้ตัวตกตะกอนอินทรีย์และอนินทรีย์ กำรใช้มิเตอร์วัดควำมเป็นกรด -เบส      
กำรประยุกต์ใช้งำนของเทคนิคทำงด้ำนสเปกโทรสโกปี เช่น อัลตรำไวโอเลต วิสิเบิล 
                       Volumetric apparatus and their uses, classification of titrations in aqueous 
solutions, gravimetric analysis by organic and inorganic coagulants, the pH meter utilization, 
application of spectroscopy techniques such as ultraviolet and visible. 
 

4022619 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ         
Instrumental Analysis in Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

                      กำรปฏิบั ติกำรใช้ เครื่องมือสมัยใหม่ทำงกำรวิ เครำะห์ ด้ ำนโครมำโทกรำฟี  เช่น   
แก๊สโครมำโทรกรำฟี และ ลิควิดโครมำโทกรำฟี กำรวิเครำะห์ทำงสเปกโทรสโกปี  เช่น อินฟรำเรด อะตอมมิก  
สเปกโทรสโกปี อะตอมมิกแอบซอฟชัน XRF XRD SEM BFT ICP และTGA. 
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                       Analysis by chromatographic instruments laboratory such as gas 
chromatography and liquid chromatography, instrumental analysis of spectroscopy such as 
infrared, atomic spectroscopy, atomic absorption , XRF , XRD , SEM , BFT , ICP and TGA. 
4022622 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1               

Instrumental Analysis in Chemistry 1 
3 (3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4022616 เคมีวิเครำะห์    
                       เทคนิคกำรวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือทำงสเปกโทสโกปีประเภทต่ำง ๆ อัลตรำไวโอเลต   
วิสิเบิล อินฟรำเรดสเปกโทสโกปี อะตอมมิกแอบซอฟชัน และอะตอมมิกอิมิสชัน วิธีกำรวิเครำะห์ด้วย
เครื่องมือทำงโครมำโทกรำฟี เช่น แก๊สโครมำโทกรำฟี และลิควิดโครมำโทกรำฟี เทคนิคกำรวิเครำะห์        
ทำงไฟฟ้ำ  
                       Several techniques of instrumental analysis spectroscopy; ultraviolet, visible infrared 
spectroscopy atomic absorption andatomic emission analytical method by chromatographic 
instruments such as gas chromatography and liquid chromatography electroanalytical chemistry. 
4023202 เคมีอนินทรีย์ 2                                        

Inorganic Chemistry 2 
3(3-0-6) 

  วิชำบังคับก่อน : 4022201  เคมีอนินทรีย์ 1   
                       ทฤษฎีที่ใช้อธิบำยพันธะของสำรประกอบเชิงซ้อน ได้แก่ ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎี  
สนำมผลึก ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล กลไกปฏิกิริยำของสำรประกอบเชิงซ้อน กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎี     
สนำมผลึกและทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล  และกำรประยุกต์ทำงสเปกโทรสโกปี 
                      Theories to explain the bonding of coordinate compounds include valence 
bond theory, crystal field theory, and molecular orbital theory, reaction mechanism of 
coordinate compounds, applications of crystal field theory and molecular orbital theory and 
applications of spectroscopy.  
4023301 เคมีอินทรีย์ 2                                          

Organic  Chemistry 2 
3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4022307  เคมีอินทรีย์ 1  
                       ศึกษำโครงสร้ำง สมบัติ ชนิดของปฏิกิริยำ  กำรเตรียมปฏิกิริยำ พลังงำนของปฏิกิริยำ และ
กลไกกำรเกิดปฏิกิริยำของสำรอินทรีย์ ได้แก่ ปฏิกิริยำกำรเติม ปฏิกิริยำกำรแทนที่ ปฏิกิริยำกำรก ำจัด 
ปฏิกิริยำเพอริไซคลิก และปฏิกิริยำของโลหะอินทรีย์ กำรสังเครำะห์สำรอินทรีย์ และกำรออกแบบ          
กำรสังเครำะห์สำรอินทรีย์อย่ำงง่ำย   
                       Studies of structure properties, type of reaction, preparation of reaction 
energy of reaction and reaction mechanism of organic compounds include addition 
reaction, substitution reaction, elimination reaction, pericyclic reaction and reaction of 
organometallic compounds organic synthesis and simple methodology for organic synthesis. 
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4023302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 
Organic  Chemistry  Laboratory 2 

1(0-3-1) 

                      ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับปฏิกิริยำของสำรอินทรีย์ ปฏิกิริยำกำรแทนที่  ปฏิกิริยำกำรเติม 
ปฏิกิริยำกำรก ำจัด และปฏิบัติกำรที่เก่ียวกับเนื้อหำวิชำ 4023301 เคมีอินทรีย์ 2 
                       The labolatory experiment related to organic reaction including substitution 
reaction, addition reaction, elimination reaction and the labolatory experiment related to 
contents in 4023301 organic chemistry 2. 
 

4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                       
Physical Chemistry 2 

3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4022404   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  
                       อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ และปัจจัยที่มีผลต่อกลไกของปฏิกิริยำ โครงสร้ำงทำงอิเล็กทรอนิกส์
ของอะตอมและโมเลกุล และกำรท ำนำยสมบัติของสำร  
                       The reaction rate and the factors that affect the mechanism of the reaction. 
Electronic structure of atoms and molecules and prediction of the substances properties.    
 

4023402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
Physical Chemistry Laboratory 2 

1(0-3-1) 

                       ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับจลนพลศำสตร์ อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ อันดับปฏิกิริยำ ควำมตึงผิว 
ควำมหนืด และกำรดูดซับ 
                       The labolatory experiments related to kinetic  rate of reaction, order of 
reaction, surface tension, viscosity and adsorption. 
 

4024904 โครงการวิจัยทางเคมี 
Research Project in Chemistry 

2(1-5-3) 

                       กำรรวบรวม ค้นคว้ำ ด ำเนินกำรวิจัยด้ำนเคมี กำรเขียนรำยงำน และน ำเสนอผลงำนวิจัย 
   Working on a research project on chemistry, writing of research report and 

presentation of research finding. 
 

4024905 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง  
Seminar on Specialized Chemistry  

1(0-3-1) 

     วิธีกำรค้นคว้ำเอกสำรทำงวิทยำศำสตร์และงำนวิจัยทำงเคมีใหม่ ๆ จำกวำรสำรหรือต ำรำ
วิชำกำร น ำผลกำรค้นคว้ำ น ำเสนออภิปรำยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์     
แล้วสรุปประเด็น กำรใช้สื่อกำรน ำเสนอ รวมทั้งตอบค ำถำม 
                       How to research scientific papers and new chemical research from 
chemical journals or textbooks. Presentation of research results, the discussion, mutual 
exchanges by analysis and synthesis and summary issue using media presentation as well as 
answering questions. 
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 2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกเรียน                      15   หน่วยกิต  

       

4023208 เคมีนิวเคลียร์ 
Nuclear Chemistry 

3(3-0-6) 

 ธำตุกัมมันตภำพรังสี ปฏิกิริยำเคมีกับปฏิกิริยำนิวเคลียร์ กำรดุลสมกำรนิวเคลียร์ควำม
เสถียรของนิวเคลียร์ กัมมันตรังสีในธรรมชำติ กัมมันตรังสีสังเครำะห์ ไอโซโทปสังเครำะห์ กำรแยกนิวเคลียร์ 
กำรหลอมนิวเคลียร์ กำรใช้ประโยชน์ กำรป้องกันและกำรก ำจัดกำกนิวเคลียร์ 
                     Radioactive element chemical reaction and nuclear reaction, balancing 

nuclear equations, natural occurring radiation, synthetic radiation, artificial Isotope, nuclear 
fission, nuclear fusion, utilization, protection and the disposal of radioactive waste. 
4023606 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2                                    

Instrumental Analysis in Chemistry 2 
3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4022622 กำรวเิครำะห์ทำงเคมีด้วยเคร่ืองมือ 1  
เทคนิคกำรวิเครำะห์เชิงควำมร้อน Thermo gravimetric analysis (TGA), Differential 

scanning calorimetry (DSC), Differential Mobility Analysis (DMA) และเทคนิคกำรวิเครำะห์ด้วย
เครื่องมือสมัยใหม่ Inductively coupled plasma (ICP) และ X-ray เทคนิคกำรวิเครำะห์ กำรสอบเทียบ
ด้วยเครื่องมือ และศึกษำดูงำนเกี่ยวกับเครื่องมือวิเครำะห์ในรำยวิชำนอกสถำนที่ 

 Thermal Analysis  techniques; Thermo Gravimetric Analysis (TGA) Differential 
Scanning Calorimetry (DSC), Differential Mobility Analysis (DMA) and Modern Instrumental 
Analysis Techniques; Inductively Coupled Plasma (ICP) and X-ray. Analytical techniques 
instrument calibration and laboratory visiting related with studied analytical instuments. 
4023706 เคมีอุตสาหกรรม 

Industrial Chemistry 
3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4023401  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2  

                       กำรท ำงำนโดยหลักทำงกำยภำพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี ยูนิตโอเปอเรชัน กลศำสตร์
ของของไหล กำรขนส่งและกำรเก็บของไหล กำรผลิตควำมร้อน กำรถ่ำยเท และกำรเก็บรักษำ กระบวนกำร
ท ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กำรผลิตปุ๋ย กำรผลิตกรดซัลฟิวริก และสำรอื่นๆ ที่ส ำคัญ 
                      Operation of physical principles of chemical engineering, unit operation, 

fluid dynamics, fluid transport and storage, heat production, transfer, conservation, 

production industrial of products, fertilizer production, sulphuric acid production and other 

important compounds. 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5
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4023707 ยูนิตโอเปอเรชัน                                               
Unit Operation 

3(3-0-6) 

  หน่วย มิติของไหล กำรผสมสำรตะกอน กำรกรองในอุตสำหกรรม กำรลดขนำด ของแข็ง 

กำรขนส่งของแข็งโดยใช้ลม กำรถ่ำยโอนควำมร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อน กำรผลิตควำมร้อน กำรผลิต 

ไอน้ ำ กำรละลำย กำรระเหย กำรตกผลึก รีเวิร์สออสโอซิส อัตรำฟิลเตรชัน กำรดูดซึม กำรดูดซับ กำรอบแห้ง 

และกำรสกัดแยกสำร 

                      Unit,  dimensions of fluid, precipitation–mixing method, industrial filtration, 
particle size reduction pneumatic conveyor, heat transfer, heat exchangers, heat production, 
steam production, solubility, evaporation, reverse osmosis, ultra filtration, absorption,  
adsorption, drying and extraction. 
4023708 เคมีสิ่งแวดล้อม 

Environmental Chemistry 

3(3-0-6) 

                      สำเหตุและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้ ำ ดินและอำกำศ วัฏจักรออกซิเจน  
ไนโตรเจน คำร์บอน ไฮโดรเจน และกรณีศึกษำทำงด้ำนปัญหำสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ และ
เทคโนโลยีกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
                      Causes and solutions to water, soil and air pollution. Oxygen cycle, nitrogen 

cycle, carbon cycle, hydrogen cycle and international and national case studies of 
environmental problems water pollution control. 
4023709 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 

Environmental Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

 วิชำบังคับก่อน : 4023708 เคมีสิ่งแวดล้อม  

  กำรสุ่มตัวอย่ำง กำรรักษำตัวอย่ำงก่อนน ำมำวิเครำะห์ กำรวิเครำะห์หำค่ำออกซิเจน        

ที่ละลำยในน้ ำ ค่ำควำมต้องกำรออกซิเจนทำงชีวเคมี ค่ำควำมต้องกำรออกซิเจนทำงเคมี ของแข็งในน้ ำ      

ค่ำควำมเป็นกรด – เบส กำรวิเครำะห์ค่ำควำมกระด้ำงของน้ ำ กำรวิเครำะห์ค่ำควำมขุ่นของแหล่งน้ ำ        

กำรวิเครำะห์โลหะหนักในพืช ในดินและน้ ำ 

                      Sampling, sample preservation, dissolved oxygen analysis, biological oxygen 
demand analysis, chemical oxygen demand analysis, total dissolved solids analysis, acid-
base determination, water hardness analysis, turbidity analysis of water, heavy metal in 
plant, soil and water and heavy metal residues in plants, soil and water determination. 
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4023710 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น                          
Introduction to Polymer Chemistry 

3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4022307 เคมีอินทรีย์ 1  
                     ควำมรู้เกี่ยวกับพอลิเมอร์ กำรหำขนำดโมเลกุล สมบัติของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยำกำรเกิด 

พอลิเมอไรเซชัน กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ 
                     Knowledge of the polymer. determination of molecular size, polymer 

properties, polymerization reaction and polymer synthesis. 
 

4023728 ปฏิบัติการเป่าแก้ว                       
Glass Blowing Laboratory 

2(0-4-2) 

  ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรใช้เปลวออกซี และผลิตอุปกรณ์ เครื่องแก้วทำงเคมีอย่ำงง่ำย ได้แก่ 
หลอดแก้วรูปตัวยู แท่งแก้ว แคปิลำรี หลอดหยด เครื่องมือที่ท ำด้วยแก้วแบบต่ำงๆ โดยใช้แก้วโซดำ แล ะ    
แก้วบอแรกซ ์
                      The laboratory practices related to using Oxyhydrogen flame and simple 

chemical glassware and apparatus production including  U-shaped glass tube, stirring rod, 
capillary tube, dropper, other variety of apparatus made by soda lime glass and borosilicate 
glass. 
4023902 วิทยาการใหม่ทางเคมี 

New Technology in Chemistry 
2(2-0-4) 

หัวข้อทีน่่ำสนใจและทันสมัยทำงด้ำนเคมี ทั้งทำงทฤษฎีและประโยชน์ของกำรน ำไปใช้ 
Studies of interesting and current issues on chemistry including theories and 

applications. 
4023903 เทคโนโลยีเคมีชีวภาพ 

Biological Chemistry Technology 
3(2-2-5) 

  เทคโนโลยีเอนไซม์ กำรปรับปรุงสำยพันธุ์ของจุลินทรีย์ เคมีสีเขียวกับตัวเร่งปฏิกิริยำนำโน
และกำรย่อยสลำยวัสดุด้วยกระบวนกำรทำงชีวภำพ 
                      Enzyme technology, genetic improvement of microorganisms, green 

chemistry with nanocatalysts and biodegradation. 
4023904 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 

Petrochemical Technology 
3(3-0-6) 

                     ภำพโดยรวมของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี กำรน ำแก๊สมีเทน อีเทนและสำรประกอบพำรำฟิน 
ที่หนักกว่ำ เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน บีทีเอ็กซ์ มำสังเครำะห์สำรปิโตรเคมี 
                      Overview of petrochemical industry, introducing methane, ethane and heavy 
paraffin compounds, ethylene, propylene, butylene, BTX for synthesis into desired 
petrochemicals. 
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4023905 เคมีสีเขียว 
Green Chemistry 

3(3-0-6) 

                      ปฏิกิริยำและวิธีกำรใหม่ที่สำมำรถใช้ในกำรผลิตสำรเคมีจำกทรัพยำกรที่สำมำรถทดแทน  
กำรใช้ตัวท ำละลำย ตัวเร่งปฏิกิริยำ และรีเอเจนต์ชนิดใหม่ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิกิริยำอินทรีย์ที่ใช้
น้ ำ และคำร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวดเป็นตัวกลำง ตัวเร่งปฏิกิริยำชีวภำพ และกระบวนกำรทำงชีวภำพ 
                      Reactions and new methods that can be used in the production of 

chemicals from renewable resources. Solvents utilization. A catalyst and a new type of 
reagent without environmental impact. Organic reactions using water and supercritical 
carbon dioxide as the medium. Bio-catalytic and biological processes. 
4024205 วัสดุศาสตร์                                           

Material Science 
3(3-0-6) 

  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงของวัสดุ สมบัติทำงกลไฟฟ้ำ ควำมร้อนแม่เหล็ก และแสง 
ควำมเสียหำยเชิงกลที่ เกิดขึ้น กำรกัดกร่อนในกระบวนกำรผลิตโลหะ เซรำมิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุ          
เชิงประกอบ รวมถึงกำรน ำไปใช้ 
                      The relationship between the structure of materials and electromechanical 

properties, magnetic heat and light, mechanical damages occurred corrosion in metal processing, 
ceramics, polymers and composites  including applications. 
4024307 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

Chemistry of Natural Products 
3(2-2-5) 

                       หลักกำรเกี่ยวกับกำรแยก  ลักษณะโครงสร้ำง  และชีวสังเครำะห์ของสำรประกอบที่เกิดขึ้น
ในธรรมชำติ 
                      Separation principles, characteristics of structure and biosynthesis of 

naturally occurring compounds. 
4024602 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ 

Spectroscopy of Organic Chemistry 
3(3-0-6) 

 วิชำบังคับก่อน : 4023301 เคมีอินทรีย์ 2  
                     หลักกำรของเครื่องมือทำงสเปกโทสโกปี  และกำรประยุกต์ ใช้  เช่น  กำรดูดกลืน             

กำรเปล่งแสง และกำรสั่นสะเทือน เป็นต้น กำรหำโครงสร้ำงของสำรประกอบอินทรีย์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี 
อินฟรำเรด อัลตรำไวโอเลต วิสิเบิล นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโทสโกปี 
                      Principles of spectrometer and applications such as absorption, emission 

and vibration etc. structure determination of organic compounds using spectroscopic 
methods, Infrared, ultraviolet visible, nuclear magnetic resonance and mass spectroscopy. 
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               2.4   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า    7   หน่วยกิต 
  2.4.1  ให้ศึกษา 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

4023802 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา                   2(90) 
Preparation for Professional Internship and Cooperative Education  
 ควำมส ำคัญของกำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ

เพ่ือสังคมกำรท ำงำน เทคนิคกำรสมัครงำนและสัมภำษณ์ให้ได้งำน เทคนิคกำรน ำเสนอผลงำนหรือโครงกำร 
กฎหมำยประกันสังคม กฎหมำยแรงงำน ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบบริหำรงำนคุณภำพในสถำนประกอบกำร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
ส ำนักงำน รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ตำมควำมต้องกำรของสำขำวิชำ 

 Importance of preparation for professional internship and cooperative 
education, personality development for work environment, job application and interview 
technique, portfolio or project presentation technique, social security law, labor law, safety at 
work, computer-related crime act, quality management system in organization, computer 
programs for office including other required activities for each study program. 
 
                        2.4.2  ให้เลือกรายวิชาไม่น้อยกว่า   5  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

4024803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional Internship 

          5(450) 

 วิชำบังคับก่อน : 4023802 กำรเตรียมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ 
และนักศึกษำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 

ฝึกปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำรภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ หรือรัฐบำล ทำงด้ำน    ที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำของนักศึกษำอย่ำงเป็นระบบ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 450 ชั่วโมง ท ำให้นักศึกษำได้รับ
ประสบกำรณ์จริงจำกกำรท ำงำนก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
                        Preparation for professional internship and cooperative education, and 
students have characteristic as required by each faculty and study program. Real internship at 
private company, state enterprise or government organizations relating to the study program 
at least 450 hours resulting in the real experience before graduation. 
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4024804 สหกิจศึกษา 
Cooperation Education  

6(540) 

 วิชำบังคับก่อน :  4023802 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเคมีและสหกิจศึกษำ และ
นักศึกษำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมคณะและสำขำวิชำก ำหนด 

                         ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรเสมือนหนึ่งเป็นพนักงำนของสถำนประกอบกำร ใน
ต ำแหน่งตำมที่ตรงกับสำขำวิชำและเหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ 
ปฏิบัติตนตำมระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนประกอบกำรในระหว่ำงปฏิบัติงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบ
แน่นอนและรับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำนประกอบกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ มีผู้นิเทศหรือ
พนักงำนที่ควบคุมกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบตลอดระยะเวลำปฏิบัติงำนของนักศึกษำ ท ำให้เกิดกำรพัฒนำ
ตนเองและมีประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
                         Real internship in organizations as one of their members with same area of 
the study program with no less than 16 weeks, follow regulations required by the 
organizations during the internship, have exact responsibility and take full responsible for the 
assignments, have supervisors or officers who systematically take control of the internship 
resulting in a self-development and experience before graduation. 
 

 
  3)     หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ                          6     หน่วยกิต 

เลือกจำกรำยวิชำที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ ำซ้อนกับรำยวิชำที่เคย
เรียนมำแล้ว และต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรส ำเร็จหลักสูตร 
ของสำขำวิชำนี้ ซึ่งนักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ และต้องไม่เป็นรำยวิชำ    
ในสำขำวิชำเคมี 


