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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

คําอธิบายรายวิชา 
 

คําอธิบายรายวิชาหมวดเฉพาะดานกลุมวิชาเนื้อหา 
14021107 เคมีทั่วไป 2              3(3-0-6) 

General  Chemistry  2 
วิชาที่ตองเรียนมากอน 14021105  เคมีทั่วไป 1 

สมดุลเคมี  สมดุลไอออนในน้ํา  กรด  เบส  เกลือ  บัฟเฟอร  สถานะของสสาร
แกส  ของแข็ง  ของเหลว  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน  ไฟฟาเคมี  เคมีนิวเคลียร  เคมี
อินทรียเบ้ืองตน 

 
14021108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2           1(0-3-0) 

      General  Chemistry  Laboratory  2 
วิชาที่ตองเรียนมากอน 14021106  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมดุลเคมี  ปฏิกิริยากรด  เบส  เกลือ  บัฟเฟอร  สมบัติตาง ๆ 
ของแกส ของแข็ง ของเหลว   ปฏิกิริยาเคมีไฟฟา  ปฏิกิริยาเคมีอินทรียเบ้ืองตน 

 
14022201 เคมีอนินทรีย 1              3(3-0-6) 

Inorganic Chemistry 1 
โครงผลึกของสสาร   การเกิดสารประกอบไอออนิก  วัฏจักรบอรฮารเบอร  

พลังงานแลตทิช และผลึกของสารประกอบไอออนิก    หลักและการเกิดสารประกอบ
โควาเลนต   รูปรางโมเลกุล  โลหะ  โลหะผสม  สารกึ่งโลหะ  ธาตุแทรนซิชัน   เคมีของ
สารละลายในน้ําและตัวทําละลายไมใชน้ํา  ทฤษฎีการเกิดพันธะโลหะ  ธาตุหมู IA-
VIIIA 

 
14022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1         1(0-3-0) 

Inorganic  Chemistry  Laboratory 1 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดเรียงอนุภาคในโครงผลึก     สมบัติของสารประกอบ

ไอออนิก  สมบัติของสารประกอบโควาเลนต  ธาตุหมู IA-VIIA และธาตุแทรนซิชัน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

14022301 เคมีอินทรีย  1              3(3-0-6) 
Organic  Chemistry 1 

สเตริโอเคมี   ชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีและศึกษาสมบัติทางกายภาพ 
กลไกและชนิดการสังเคราะห  กลไกและปฎิกิริยา  ประโยชนและโทษของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน  อัลคิลเฮไลด  อัลกอฮอล  อีเธอร  อัลดีไฮดและคีโตน  กรดคารบอกซิลิก  
และอนุพันธ  เอมีน และ พอลิเมอรเบ้ืองตน 

 
14022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1          1(0-3-0) 

Organic  Chemistry  Laboratory 1 
หลักปฏิบัติท่ัวไปในการปฏิบัติการเคมี   ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบ้ืองตน  และการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน   ศึกษา  สมบัติ ปฎิกิริยา 
และการสังเคราะหสารประกอบไฮโดรคารบอน อัลคิลเฮไลด  อัลกอฮอล อีเธอร  อัลดีไฮด
และคีโตน  กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ  เอมีน และพอลิเมอร 

 
14022303 เคมีอินทรีย 2             3(3-0-6) 

Organic  Chemistry 2 
วิชาที่ตองการเรียนมากอน : 14022301  เคมีอนิทรีย 1 

โครงสราง สมบัต ิการเตรียม ชนิดของปฎิกิริยา พลังงานของปฎิกิริยาและกลไก
ของปฎิกิริยาของสารอินทรียท่ีมี ไนโตรเจน กํามะถัน  และฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ 
พอลีนิวเคลียรอะโรมาติก สารเฮทเทอโรไซคลิกชนิดตางๆ  สารออแกนโนเมทัลลิก 

 
14022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2            1(0-3-0) 

Organic Chemistry Laboratory 2 
วิชาที่ตองการเรียนมากอน : 14022302  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารอินทรียท่ีมี    ไนโตรเจน     กํามะถัน     ฟอสฟอรัสเปน
องคประกอบ  เชน  ปฎิกิริยาไนเตรชัน   ปฎิกิริยาฟรีเดลคราฟ    ปฎิกิริยาเรืองแสง  การ
เตรียมสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก เชน การบูร ยาซัลฟา  การเตรียมกรีญารรีเอเจนต
การวิเคราะหสารอินทรีย 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

   14022401 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับเซรามิกส        2(2-0-4) 
Physical  Chemistry  Ceramics 

พ้ืนฐานปริมาณสารสัมพันธ  แกสและกฎของแกส  อุณหพลศาสตรเบ้ืองตน 
สมดุลเคมี  กฎของเฟส  การเปล่ียนแปลงของแข็งตามเฟสไดอะแกรมในระบบหนึ่ง 
สอง และสาม องคประกอบ 

 
14022402 เคมีเชิงฟสิกส 1             3(3-0-6) 

Physical  Chemistry 1 
สมบัติของแกส ทฤษฎีจลนของแกส กฎตาง ๆ ของเทอรโมไดนามิกส เอนทาลป  

เทอรโมเคมี  การเกิดขึ้นได เองและสภาวะสมดุล  สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก  
สารละลาย  กฏวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค 
 
14022403 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส  1         1(0-3-0) 

Physical  Chemistry  Laboratory 1 
การทดลองหามวลโมเลกุลของแกส  ปริมาตรโมลารของแกส  คาคงท่ีของ

แกส  ความรอนของสรละลาย  กฎของเฮสส  ความรอนของการเผาไหม  บอมบ 
แคลอรีมิเตอร  สมดุลเคมี  การรบกวนสมดุล  แผนวฏัภาค 

 
14022601 เคมีวิเคราะห            3(3-0-6) 

Analytical  Chemistry 
บทท่ีเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห  การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ  การคํานวณทางเคมี

วิเคราะหโดยวิธีการไทเทรตกรด-เบส  การไทเทรตแบบตกตะกอน  การไทเทรตแบบ
สารประกอบเชิงซอน  การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ  การไทเทรตในตัวทําละลาย
ท่ีไมใชน้ํา 

 
14022602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห           1(0-3-0) 

Analytical  Chemistry  Laboratory 
การใชอุปกรณเกี่ยวกับการวิเคราะหโดยน้ําหนักและปริมาณวิเคราะห  การหา

ปริมาณโดยการวิเคราะหโดยน้ําหนัก  การหาปริมาณโดยการวิเคราะหดวยวิธีการไทเทรต
กรด-เบส  การไทเทรตแบบตกตะกอน  การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน  การ
ไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

   14023201 เคมีอนินทรีย 2              3(3-0-6) 
Inorganic Chemistry 2 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 14022201 เคมีอนินทรีย 1 

เคมีของสารเชิงซอนในดานโครงสราง  การเรียกช่ือไอโซเมอร  ทฤษฎีการเกิด
พันธะในสารเชิงซอน  ทฤษฎีเวเลนซบอนด  ทฤษฎีคริสตัลฟลด  ทฤษฎีออรบิทัลเชิง
โมเลกุล  ทฤษฎีกลุมและสมมาตรของโมเลกุล  ปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซอน  สมบัติ
แมเหล็กและสเปกตรัมอิเล็กตรอนของสารประกอบเชิงซอน 

 
14023202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2          1(0-3-0) 

Inorganic  Chemistry Laboratory  2 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 14022202  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับปฏิกิริยาของไอออนโลหะ  การเตรียมสารอนินทรีย  การ
เตรียมสารประกอบเชิงชอน  หาพลังงานสปลิททิง (Splitting  Energy) ของสารประกอบ
เชิงชอน  ทฤษฏีกลุมสมมาตร 

 
14023203 เคมีอนินทรีย  3             3(3-0-6) 

Inorganic  Chemistry  3 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  14022303  เคมีอนินทรีย  2 

เคมีของธาตุแทรนซิชันแลนทาไนด และแอกติไนด  เคมีของสารประกอบ  
ออรแกโนเมทัลลิก  หลักการเกิดพันธะและโครงสรางของสารประกอบออรแกโน
เมทัลลิก  ปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซอนออรแกโนเมทัลลิก  การเรงปฏิกิริยา  และ
การประยุกตของสารประกอบเชิงซอนออรแกโนเมทัลลิกในการสังเคราะหสารอินทรีย 

 
14023204 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย  3         1(0-3-0) 

Inorganic  Chemistry  Laboratory 3 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 14023202  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย  2 

ปฏิบัติการเคมีอนินทรียเกี่ยวกับการเตรียม  ศึกษาสมบัติของสารประกอบ
เชิงซอนโลหะแทรนซิชันและสารประกอบออรแกโนเมทัลลิก 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

   14023301 เคมีอินทรีย 3            3(3-0-6) 
Organic  Chemistry 3 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  14022303  เคมีอินทรีย 2 

สารมัธยันตตาง ๆ คารบอเนียมไอออน  คารแบนไอออน  อนุมูลอิสระและ
คารบีนและเทคนิควิธีการตรวจสอบสารมัธยันต  การจัดเรียงตัวโมเลกุลในกลไกของ
ปฎิกิริยาชนิดตาง ๆ 

 
14023302 อินทรียสังเคราะห             2(2-0-4) 

Organic  Synthesis 
ศึกษาปฎิกิริยาตาง ๆ   การเขียนแบบสังเคราะหสารอินทรียโมเลกุลเปาหมายท่ี

มีหมูฟงกชันนัล  เพียง  1 หมู 2 หมู  และการสังเคราะหสารอินทรีย   สารผลิตภัณฑ
ธรรมชาติบางชนิด 

 
14023303 ปฏิบัติการอินทรียสังเคราะห          1(0-3-0) 

Organic Synthesis  Laboratory 
เตรียมอุปกรณท่ีใชในการทดลองปฎิกิริยาวิตทิก  กรีญารรีเอเจนต  ออกซิเดชัน-

รีดักชัน  การจัดเรียงตัวใหม  การเรืองแสง  การสังเคราะหสารตาง ๆ  เชน  สารเฮทเทอ
โรไซคลิก  ไนลอน 

 
   14023304 สเปกโตรสโคปสําหรับเคมีอินทรีย       2(2-0-4) 

Spectroscopy  of  Organic  Chemistry 
  การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรียโดยวิธีสเปกโตรสโคป เชน อินฟราเรด 
อัลตราไวโอเลต วิซิเบิล นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซแมสสเปกโตรสโคป 

 
14023401 เคมีเชิงฟสิกส 2              3(3-0-6) 

Physical  Chemistry 2 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  14022402 เคมีเชิงฟสิกส 1 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  กลไกของกระบวนการประถม  อัตราการเกิดปฏิกิริยา
แบบตาง ๆ  กลศาสตรของอะตอมและโมเลกุล  เคมีพ้ืนผิว  อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ  
การนําไฟฟาของสารอิเล็กโทรไลต  สมดุลของไอออน  เซลลเคมีไฟฟา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

   14023402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2           1(0-3-0) 
Physical  Chemistry  Laboratory 2 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  14022403  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1  

การทดลองเกี่ยวกับจลนพลศาสตรของปฏิกิริยาตาง ๆ  ผลของความแรงของ
ไอออน  อุณหภูมิและความเขมขนตออัตราการเกิดปฏิกิริยา  การใชโปรแกรมพ้ืนฐาน
ทางเคมีในการคํานวณหาสมบัติทางเคมีของสาร  ความตึงผิว  การดูดซับสารละลาย  
พฤติกรรมของสารอิเล็กโทรไลต  คาคงท่ีของเซลลความนํา 

 
14023501 ชีวเคมี  1              3(3-0-6) 

Biochemistry  1 
วิชาที่ตองเรียนมากอน 14022301  เคมีอินทรีย  1 

ความรูพ้ืนฐานสําหรับชีวเคมี  เซลล  องคประกอบของเซลล  ความสําคัญของ
บัฟเฟอรในส่ิงมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกลุใหบริสุทธ์ิโดยวิธีตาง ๆ  สมบัติทางเคมี  
หนาท่ีทางชีวภาพของโปรตีน  เอนไซม  คารโบไฮเดรต  ลิปด  กรดนิวคลีอิก  ฮอรโมน  
วิตามิน  เกลือแร  และของเหลวในรางกาย 

 
14023502 ปฏิบัติการชีวเคมี  1           1(0-3-0) 

Biochemistry  Laboratory 1 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทําใหชีวโมเลกุลบริสุทธ์ิ การทดสอบสมบัติทางเคมี และ

ปริมาณของโปรตีน  เอนไซม  คารโบไฮเดรต  ลิปด  กรดนิวคลีอิก  ฮอรโมนและวิตามิน
บางชนิด 

 
14023503 ชีวเคมี 2               3(3-0-6) 

Biochemistry 2 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 14023501 ชีวเคมี 1 

กระบวนการยอย การดดูซึมเมแทบอลิซึมและการควบคุมวิถีเมแทบอลิซึมของ
คารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก  วิตามินและเกลือแร  วิทยาการใหมใน
สาขาชีวเคมีในความสนใจ 

 
14023504 ปฏิบัติการชีวเคมี 2           1(0-3-0) 

Biochemistry Laboratory 2 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 14023502  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับจลนพลศาสตรของเอนไซม และเมแทบอลิซึมของ
คารโบไฮเดรต  ลิปด  โปรตีน  นิวคลีอิก  วิตามินและเกลือแร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

   14023601 การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ  1       3(3-0-6) 
Instrumental  Methods  of  Chemical  Analysis  1 

หลักการของสวนประกอบของเครื่องมือและการประยุกตทางสเปกโตรสโกปท่ี
เกี่ยวกับการดูดกลืนแสง  และการคายแสงของอะตอมและโมเลกุล  เชน การวิเคราะหโดย
อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล อินฟาเรด อะตอมมิกแอบซอฟชัน นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนน
อะตอมมิกอิมิสชัน  เอกซเรยสเปกโทรสโกป  ฟลูออเรสเซนซและฟอสฟอเรสเซนซ 

 
14023602 ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ  1     1(0-3-0) 

Instrumental  Methods  of  Chemical  Analysis  Laboratory  1 
  ปฏิบัติการวิเคราะหเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับวิชาการวิเคราะห
ทางเคมีดวยเครื่องมือ 1 
 
14023603 การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ  2       3(3-0-6) 

Instrumental  Methods of  Chemical  Analysis  2 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  14023601  การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ  1 

หลักการและการประยุกตการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา  หลักการแยกสกัด และ
การประยุกตทางโครมาโทกราฟ แบบของเหลวและแกสโครมาโทกราฟ  
แมสสเปกโทรสโกป 

 
14023604 ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ  2     1(0-3-0) 

Instrumental  Methods of  Chemical  Analysis  Laboratory 2 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  14023602  ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวย
เคร่ืองมือ  1 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา  14023603  การวิเคราะหทางเคมีดวย
เครื่องมือ 2 

 
14023605 วิทยาการใหมในสาขาเคมีวิเคราะห       2(2-0-4) 

      New  Technology  in  Analytical  Chemistry 
     การศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการนําวิทยาการใหมเพ่ือการวเิคราะหทางเคมี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

   14023701 เคมีอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 
      Industrial  Chemistry 

การนําความรูทางเคมีไปประยุกตในอุตสาหกรรมตาง ๆ   เชน    อุตสาหกรรม
อาหาร  ปโตรเคมี  ปูนซีเมนต  พลาสติก  ปุย และอ่ืน ๆ  ตลอดจนการศึกษาในเรื่อง
มาตรฐานควบคุมคุณภาพและการควบคุมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  

 
14023702 เคมีสภาวะแวดลอม            3(2-2-5) 

Environmental  Chemistry 
ปญหามลพิษทางสภาวะแวดลอม  มลพิษทางน้ํา  ดิน  อากาศ  เสียง  ขยะมูลฝอย  

รังสี  ปญหาส่ิงแวดลอมในอนาคต  แนวทางการพัฒนาแกปญหาส่ิงแวดลอม  กฎหมาย
ส่ิงแวดลอม  ปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา  ดิน  อากาศ 

 
14023703 เคมีพอลิเมอร              3(2-2-5) 

Chemistry of  Polymers 
ความรูพอลิเมอรเบ้ืองตน  น้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร  สัณฐานวิทยา  สมบัติ

และการทดสอบสมบัติของพอลิเมอร  เทคนิค  กระบวนการสังเคราะห  ปฏิกิริยากลไก
การเกิดพอลิเมอร  พอลิเมอรรวมและจลนพลศาสตรของปฏิกิริยา  สารเติมแตง  พอลิเมอร
ท่ีสําคัญในเชิงพาณิชย ไดแก  เทอรโมพลาสติก  เทอรโมเซตและสารยึดหยุน  การทดสอบ
เบ้ืองตนกับพอลิเมอร  การสังเคราะหพอลิเมอร และพอลิเมอรรวม  การพิสูจนเอกลักษณ
ของพอลิเมอร 

 
14023704 เคมีอาหาร             3(2-2-5) 

Food  Chemistry 
การเปล่ียนแปลงโครงสรางและสมบัติทางเคมีของสารอาหาร  สารเติมแตง  

สารปนเปอนอาหาร  การถนอมอาหาร  การวัดความตองการแคลอรี  กฎหมายควบคุม
อาหาร  และการวิเคราะหผลิตภัณฑอาหารทางเคมี 

 
14023705 อุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียม         2(2-0-4) 

      Petrochemical  Industry 
สวนประกอบของปโตรเลียมและแกสธรรมชาติ  ผลิตภัณฑจากโรงกล่ัน  

แนวโนมของปโตรเคมีในอุตสาหกรรมการสังเคราะหสารอินทรียจากผลิตภัณฑแกส
ธรรมชาติ  และยางสังเคราะห 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

   14023706 เคมีเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง         2(2-0-4) 
      Chemistry  of  Fuels 

ชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิง  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ํามันเช้ือเพลิง  
การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพของน้ํามันเช้ือเพลิง 

 
14023707 เทคโนโลยียาง              3(2-2-5) 

Rubber  Technology 
ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห  สารท่ีใชวัลคาไนซ  สารเติมแตงในยาง  การทดสอบ

สมบัติของยาง  การออกแบบสูตรยาง  กระบวนการแปรรูปยาง  เทคโนโลยีการผสมยาง  
เทคโนโลยีการขึ้นรูปและการประยุกตใชยาง  การทําผลิตภัณฑจากน้ํายาง   

 
14023708 เคมีเกี่ยวกับสี              3(2-2-5) 

Chemistry  of  Colour 
สารท่ีทําใหเกิดสี ชนิดและองคประกอบของสี  สีธรรมชาติ  สีสังเคราะห  การ

ผลิตสี เพ่ือใชในงานดานตาง ๆ  เชน สียอมผา (dyes)  สีทา   หรือเคลือบผิว (pigment)  
สีสําหรับส่ิงพิมพ สีตกแตงอาหาร  มาตรฐานคุณภาพสี  การตรวจสอบคุณภาพสี  เชน  
การทนตอการซักลาง  ความทนตอแสง  ความทนตออากาศ  อันตรายจากสี 

 
14023709 เคมีเกี่ยวกับเคร่ืองสําอาง          3(2-2-5) 

Chemistry  of  Cosmetics 
องคประกอบการผลิต ประโยชนและพิษท่ีเกิดจากเครื่องสําอาง การวิเคราะห

และการสังเคราะหเครื่องสําอาง เครื่องสําอางเกี่ยวกับผม เล็บ หนา ยาระงับกล่ินตัว สบู 
น้ําหอม  และผลิตภัณฑท่ีนาสนใจ 

 
14023710 ปฏิบัติการเปาแกว           2(1-2-3) 

Glass Blowing Laboratory 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชเปลวออกซีและผลิตอุปกรณ เชน หลอดทดลอง  หลอด

หยด  แทงแกวคน  เครื่องมือท่ีทําดวยแกวแบบตาง ๆ โดยใชแกวโซดาและแกวบอ
โรซิลิเกต  ตลอดจนการซอมแซมอุปกรณแกว 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

   14023711 เคมีการเกษตร            3(2-2-5) 
      Agriculture  Chemistry 

  การใชสารเคมีในการเกษตร  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการใชสารเคมี
ใหมีประสิทธิภาพไมเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและส่ิงมีชีวิต  การวิเคราะหสาร
ตกคาง  การเก็บตัวอยาง  การเตรียมตัวอยางดินและปุย  เพ่ือการวิเคราะหทางคุณภาพ
และปริมาณ 

 
   14023712 เคมีนิวเคลียร            2(2-0-4) 
      Nuclear  Chemistry 

  โครงสรางอะตอมและองคประกอบของนิวเคลียสการแผรังกัมมันตรังสี  การ
กระทําของรังสีท่ีมีตอสาร  ปฏิกิริยาของระบบทางเคมีและชีวะตอรังสี  การประยุกตใช
ไอโซโทปตอการประมาณซากฟอสซิล  เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีชนิดตาง ๆ ของ
เครื่องปฏิกรณปรมณู  อันตรายจากสารกัมมันตรังสีและการปองกัน 

 
14023713 เคมีส่ิงทอ             3(3-0-6) 

      Textile  Chemistry 
  การเตรียมผาและเสนใยชนิดตาง ๆ  ชนิดและคุณสมบัติของสีธรรมชาติ  สี
สังเคราะหท่ีใชยอม  คุณสมบัติสารชวยยอม  การศึกษาเครื่องมือและอุปกรณในการ
ยอมแบบอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีนาโน  ฝกปฏิบัติการยอมดวยสีธรรมชาติและสี
สังเคราะห 

 
   14023714 เคมีไฟฟาประยุกต           3(3-0-6) 
      Applied  Electrochemistry 

  ทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิกิริยาและกลไกทางไฟฟาเคมี  หลักการของเซลลเคมีไฟฟา 
การประยุกตใชเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟากับกระบวนการตาง ๆ  เชน  การชุบโลหะ  
เซลลเช้ือเพลิง  แบตเตอรีและการสังเคราะหทางเคมี 

 
   14023715 การศึกษาเพ่ือพลังงานทดแทน        2(2-2-5) 
      A  Study  for  Sustainable  Energy 

  การศึกษาทางวิทยาศาสตรเพ่ือคนหาพลังงานทดแทน  เชน  พลังงานจาก
แสงอาทิตย  ลมและน้ํา  เช้ือเพลิงไฮโดรเจน  กระบวนการทางเคมีเพ่ือปรับเปล่ียน
วัตถุดิบทางการเกษตรเปนเช้ือเพลิงในอนาคต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

   14023716 ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี        2(2-0-4) 
      Chemical  Occupational  Health  and  Safety 

  ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสารเคมี  พิษวิทยาของสารเคมี  ผลตอ
ส่ิงแวดลอม  การจัดการกากของเสียอันตราย  การประเมินความเส่ียงและการปองกัน
อันตรายจากสารเคมี 

 
   14023717 วิทยาการนาโนเทคโนโลยีเบื้องตน        2(2-0-4) 
      Fundamental  Nanotechnology 

  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี  เชน  นาโนอิเล็กทรอนิกส  เซลล
แสงอาทิตย  คารบอนนาโนทิวบ  เปนตน 

 
14023901 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี      3(2-2-5) 

Computer  Application in  Chemistry 
การใชโปรแกรม  Microsoft  Excel  ในการจัดการขอมูลเชิงตัวเลข  เชน  การ

สรางกราฟ  การใชฟงกชัน  การวิเคราะหขอมูลทางเคมีเบ้ืองตนและการประยุกตใชในการ
แกปญหาสมการทางเคมีในระดับสูงขึ้น      การใชโปรแกรม  Microsoft  Power  Point  
CS  ChemOffice และ  ISIS  Draw  ในการนําเสนอผลงานและทําส่ือการเรียนการสอน
ทางเคมี   และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ ในทางเคมี 

 
   14023902 นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน          2(2-0-4) 
      Fundamentals  of  Forensic  Science 

  ความรูเบ้ืองตนในการพิสูจนหลักฐาน  การพิสูจนบุคคลและเทคนิค  วัตถุ
พยานและการตรวจสอบการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีใชในงานนิติวิทยาศาสตร 
 
14023903 ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี 1         2(1-2-3) 

      English  for  Chemistry 1 
  ฝกอานขอความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร
สาขาวิชาการตาง ๆ  และฝกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ  เชน  รายงาน  
บทคัดยอ  เกี่ยวกับวิชาการทางเคมี 

 
14024201 วิทยาการใหมในสาขาเคมีอนินทรีย       2(2-0-4) 

New Technology Inorganic Chemistry 
     ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการท่ีใหมในสาขาเคมีอนินทรียท่ีไดรับความสนใจ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

   14024301 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาต ิ         3(2-2-5) 
Chemistry  of  Natural  Products 

การบรรยายและปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดของสาร  การแยกลักษณะโครงสราง 
และชีวสังเคราะหของสารประกอบท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ    การสกัดแยกสารประกอบ
อินทรียจากส่ิงมีชีวิต   ขั้นตอนและวิธีการพิสูจนโครงสรางของสารสกัดบริสุทธ์ิ    การ
นําสารผลิตภัณฑธรรมชาติไปใชประโยชน 

 
14024302 วิทยาการใหมในสาขาเคมีอินทรีย        2(2-0-4) 

New  Technology  in  Organic  Chemistry 
เทคโนโลยีใหมทางเคมีอินทรีย  คนควาขอมูลงานวิจัยทางเคมีอินทรียท่ีสนใจ

มานําเสนอ 
 

14024401 วิทยาการใหมในสาขาเคมีเชิงฟสิกส       2(2-0-4) 
New  Technology  in  Physical  Chemistry 

     การศึกษาเกี่ยวของกับการบูรณาการ  ความรูใหมท่ีเกี่ยวกับเคมีเชิงฟสิกส 
 

14024501 ชีวเคมี 3             3(3-0-6) 
Biochemistry 3 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  14023503  ชีวเคมี 2 

ชีวพลังงานศาสตร  (Bioenergetics)  โครงสรางและหนาท่ีของเยื่อเซลล  ชีวเคมี
ของ  ไมโทคอลเดรียและคลอโรพลาสต  พันธุศาสตรและการควบคุมความผิดปกติ
ท่ีเกิดจากเมแทบอลิซึม  เทคโนโลยีสมัยใหมทางชีวเคมี 

 
14024502 วิทยาการใหมในสาขาชีวเคมี         2(2-0-4) 

      New  Technology  in  Biochemistry 
     วิทยาการใหมในสาขาชีวเคมีท่ีกําลังอยูในความสนใจ 
 
   14024701 มาตรฐานสากลในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี     3(3-0-6) 
      Standard  Method  for  Chemical  Industry 

ความรูท่ัวไปซ่ึงเปนมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  เชน  มาตรฐาน
ในอุตสาหกรรมอาหารและยา (GMP , HACCP) มาตรฐานดานการจัดการส่ิงแวดลอม 
(ISO  14000)  มาตรฐานระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ  (ISO 17025)  และระบบ
มาตรฐานบริหารงานคุณภาพ  (ISO 9000)  และอ่ืน ๆ  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

   14024901 โครงการวิจัยทางเคมี           2(0-4-2) 
      Senior  Project  Chemistry 
   การศึกษา  คนควา  ทดลอง  รวบรวม  เสนอรายงาน  เขียนรายงานผลการวิจัย

ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวของในวิชาเคมี 
 

14024902 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1          1(0-2-1) 
      Seminar  in  Specialized  Chemistry 1 

  เทคนิคการสืบคนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยทางเคมีและนําเสนอขอมูลของ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของทางเคมี 
 
14024903 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2          1(0-2-1) 

      Seminar  in  Specialized  Chemistry 2 
  นําเสนอผลงานการศึกษาคนควาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับโครงการวิจัยทางเคมีของ
นักศึกษาเอง 

 
   14024904 เคมีสารสนเทศ            3(2-2-5) 
      Cheminfomatic 

การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพ่ือการคํานวณโครงสรางทางเคมี
และการสืบคนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับวิชาเคมี 

 
   14024905 ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี 2         3(2-2-5) 
      English  for  Chemistry 2 

  ฝกอานและเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเกี่ยวกับเคมี  เพ่ือการวิจัย
พรอมท้ังสามารถรายงานเปนภาษาอังกฤษได 

 


