หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
1.

ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2.

ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ( เคมี )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Chemistry)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

3.

4.

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry

วท.บ. ( เคมี )
B.S. ( Chemistry)

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็ นหลักสู ตรที่
มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการของชุมชน โดยสามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น นักเคมี นักวิจยั
นักวิทยาศาสตร์ ครู วทิ ยาศาสตร์ และผูท้ าํ หน้าที่ประสานงานระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา วิศวกรและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอุตสาหกรรม ตลอดจนประกอบธุ รกิจส่ วนตัวได้ มีความยืดหยุน่ สามารถปรับตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้
ในการจัดกิจกรรมระหว่างการศึกษา มุ่งเน้นการปฏิบตั ิงาน ทั้งในห้องปฏิบตั ิการ และใน
สภาพจริ ง ยึดหลักความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาทางวิชาการ วิชาชี พ รวมถึงคุณธรรมจริ ยธรรมของบัณฑิต
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4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์เป็ นผลงานได้อย่างเป็ นระบบ
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมและการบริ หารงาน
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ทาํ หน้าที่ประสานงานระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา วิศวกร
และผูป้ ฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เกิดวิสัยทัศน์ในการเลือกและใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เหมาะสมกับงานในด้านต่าง ๆ
4.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
อย่างมีระบบ รวมทั้งมีความสามารถในด้านการจัดการและการดําเนิ นงานด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
4.2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพ้ืนฐานความรู ้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4.2.7 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติ ความศรัทธา และมีคุณธรรมในวิชาชีพ
5.

กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549

6.

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อ
เทียบเท่า
6.2 เป็ นผูม้ ีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว เช่น โรคภูมิแพ้สารเคมี และโรค
ตาบอดสี
6.3 มีความศรัทธาในสาขาและวิชาชีพเคมี
6.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด

7.

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
นครปฐม

ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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8.

ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค
โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่ง
ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
ทั้งนี้อาจจะมีภาคฤดูร้อนได้ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั
ภาคการศึกษาปกติ ช่วงการศึกษามีกาํ หนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ฯ
8.2 การกําหนดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ระยะเวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า
15 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาปฏิบตั ิ
ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.4. การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทําโครงงานหรื อกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.

ระยะเวลาการศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา โดยใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาภาคปกติและไม่เกิน 12 ปี การศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาประเภทอื่น

10.

การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.2548

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
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17. หลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

140 หน่ วยกิต

17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

30 หน่ วยกิต

17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
9 หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
104 หน่ วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.2.2.2 วิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
- บังคับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
- เลือกเรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.2.2.3 วิชาปฏิบตั ิการ
และฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

31 หน่วยกิต
67 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาให้เรี ยน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
ข้ อกําหนดเฉพาะ
กรณี เป็ นนักศึกษากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ให้เลือกวิชาอื่นจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก แทน
รายวิชา 1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร และรายวิชา 1500107 ภาษาอังกฤษเพือ่
ทักษะการอ่าน ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้นให้ครบ 6
หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
น(ท-ป-ค)
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
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1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
1500115 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2000103 จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
- รายวิชาเลือก
ข้ อกําหนดเฉพาะ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรื อสาขาการศึกษาโปรแกรมวิชาทาง
วิทยาศาสตร์ ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2000104 สุ นทรี ยศาสตร์แห่ งชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
2500106 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
2500107 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

2500108 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
- รายวิชาเลือก
ข้ อกําหนดเฉพาะ
นักศึกษาสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรื อสาขา
การศึกษาโปรแกรมวิชาทางวิทยาศาสตร์
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ อีก
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
4000111 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
4000112 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
4000113 คณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
4000114 เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
ข้ อกําหนดทัว่ ไป นักศึกษาทุกสาขาให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
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17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่ วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
17.3.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่ น้อยกว่า 31 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
4011305
ฟิ สิ กส์ 1
Physics 1
4011601
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
Physics Laboratory
4011306
ฟิ สิ กส์ 2
Physics 2
4011602
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
Physics Laboratory 2
4031101
ชีววิทยา 1
Biology 1
4031102
ชีววิทยา 2
Biology 2
4031103
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
Biological Laboratory 1
4031104
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

Biological Laboratory 2

4091604
4091605
4113105
1500117
1500118

คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ 1
Mathematics or Science 1
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ 2
Mathematics or Science 2
สถิติเพื่อการวิจยั
Statistics for Research
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 1
English for Science 1
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 2
English for Science 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส
4021101
4021102
4021103
4021104
4022201
4022301
4022302
4022401
4022402
4023501
4023502
4022601
4022602

17.3.2.2 วิชาเฉพาะ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 67 หน่ วยกิต
- บังคับเรียน จํานวนไม่ น้อยกว่ า 61 หน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
เคมี1
Chemistry 1
ปฏิบตั ิการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
เคมี 2
Chemistry 2
ปฏิบตั ิการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2
เคมีอนิ นทรี ย ์ 1
Inorganic Chemistry 1
เคมีอินทรี ย ์ 1
Organic Chemistry 1
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
Physical Chemistry 1
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
Physical Chemistry Laboratory 1
ชีวเคมี 1
Biochemistry 1
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
Biochemistry Laboratory 1
เคมีวเิ คราะห์ 1
Analytical Chemistry 1
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry Laboratory 1

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

30

รหัส
4022603
4022604
4023605
4023606
4022202
4022203
4022303
4022304
4023305
4022403
4022404
4023503
4023504
4023701

ชื่ อวิชา
เคมีวเิ คราะห์ 2
Analytical Chemistry 2
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry Laboratory 2
การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ
Instrumental Method of Chemical Analysis
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ
Instrumental Method of Chemical Analysis Laboratory
เคมีอนิ นทรี ย ์ 2
Inorganic Chemistry 2
ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
Inorganic Chemistry Laboratory
เคมีอินทรี ย ์ 2
Organic Chemistry 2
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 2
Organic Chemistry Laboratory 2
สเปกโทรสโกปี สําหรับเคมีอินทรี ย ์
Spectroscopy of Organic Chemistry
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
Physical Chemistry 2
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
Physical Chemistry Laboratory 2
ชีวเคมี 2
Biochemistry 2
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2
Biochemisty Laboratory 2
เคมีสภาวะแวดล้อม
Environmental Chemistry

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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รหัส
4023702
4023901
4024902

ชื่ อวิชา
ปฏิบตั ิการเคมีสภาวะแวดล้อม
Environmental Chemistry Laboratory
สัมมนาเคมีเฉพาะทาง
Seminar in Specialized Chemistry
โครงการวิจยั ทางเคมี
Senior Project in Chemistry

น(ท-ป-ค)
1(0-3-0)
1(0-2-1)
2(0-4-2)

- เลือกเรี ยน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัส
4023204
4023205
4023206
4024207
4023306
4023307
4023308
4024309
4024310

ชื่ อวิชา
เคมีอนิ นทรี ย ์ 3
Inorganic Chemistry 3
ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์ 3
Inorganic Chemistry Laboratory 3
เคมีออร์ แกโนเมทาลิก
Organometallic Chemistry
วิทยาการใหม่ในสาขาอนินทรี ย ์
New Technology in Inorganic Chemistry
เคมีอินทรี ย ์ 3
Organic Chemistry 3
เคมีอินทรี ยส์ ังเคราะห์
Organic Synthesis
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยส์ ังเคราะห์
Organic Synthesis Laboratory
เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Chemistry of Natural Products
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอินทรี ย ์
New Technology in Organic Chemistry

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
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รหัส
4023405
4024406
4024407
4024505
4024506
4024507
4023607
4024608
4024609
4023703
4023704
4023705
4023706
4023719

ชื่ อวิชา
เคมีเชิงฟิ สิ กส์สาํ หรับเซรามิกส์
Physical Chemistry Ceramics
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 3
Physical Chemistry 3
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิ งฟิ สิ กส์
New Technology in Physical Chemistry
ชีวเคมี 3
Biochemistry 3
วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี
New Technology in Biochemistry
ชีวเคมีวเิ คราะห์
Analytical Biochemistry
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ ย
Analysis of Soil and Fertilizer
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีวเิ คราะห์
New Technology in Analytical Chemistry
การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือชั้นสู ง
Advanced Instrumental Analytical Chemistry
เคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry
เคมีอาหาร
Food Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมีอาหาร
Food Chemistry Laboratory
ยางและผลิตภัณฑ์
Rubber And Products
ยูนิตโอเปอเรชัน
Unit Operation

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(3-0-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส
4023708
4023709
4023710
4023711
4023712
4023713
4023714
4023715
4023716
4023717
4023718
4023719
4023720

ชื่ อวิชา
เคมีพอลิเมอร์ เบื้องต้น
Introduction to Polymer Chemistry
เคมีเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง
Chemistry of Cosmetics
เคมีเกี่ยวกับนํ้าหอม
Perfume Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมีเกี่ยวกับนํ้าหอม
Perfume Chemistry Laboratory
การเป่ าแก้วเบื้องต้น
Introduction to Glass Blowing
ปิ โตรเคมี
Petro Chemistry
เทคโนโลยีเซรามิกส์
Ceramics Technology
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเซรามิกส์
Ceramics Technology Laboratory
เทคโนโลยีการเคลือบผิว
Plating Technology
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีการเคลือบผิว
Plating Technology Laboratory
เคมีเกี่ยวกับสี
Chemistry of Colour
ปฏิบตั ิการเคมีเกี่ยวกับสี
Chemistry of Colour Laboratory
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในทางเคมี
Computer Application in Chemistry

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
2(1-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
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17.3.2.3 วิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ จํานวนไม่นอ้ ย

กว่า 6 หน่วยกิต
รหัส
4023801
4024802

ชื่ อวิชา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเคมี
Preparation for Professional Experience in Chemistry
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเคมี
Field Experience in Chemistry

น(ท-ป-ค)
1(0-3-0)
5(400)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดย
ไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรโปรแกรมวิชานี้
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17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
บอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
บอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
บอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
หมายถึง
กลุ่มวิชาที่เป็ นพื้นฐาน
หมายถึง
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรี ย ์
หมายถึง
กลุ่มวิชาเคมีอินทรี ย ์
หมายถึง
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิ สิ กส์
หมายถึง
กลุ่มวิชาชีวเคมี
หมายถึง
กลุ่มวิชาเคมีวเิ คราะห์
หมายถึง
กลุ่มวิชาเคมีประยุกต์
หมายถึง
กลุ่มวิชาเตรี ยมฝึ กและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจยั
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17.5 แผนการศึกษา : สาขาเคมี
กลุ่มวิชาที่
2
4
4
4
4
4
4
4

รหัส
4000109
4011305
4011601
4021101
4021102
4031101
4031103
4091604

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
ฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
1(0-3-0)
เคมี1
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการเคมี1
1(0-3-0)
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
รวม 18 หน่ วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

กลุ่มวิชาที่
2
4
4
4
4
4
4
4

รหัส
1500106
4011306
4011602
4021103
4021104
4031102
4031104
4091605

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ฟิ สิ กส์ 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
เคมี2
ปฏิบตั ิการเคมี2
ชีววิทยา 2
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ 2

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
รวม 18 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชาที่
2
4
4
4
4
4
4
4

รหัส
1500107
4022401
4022402
4022201
4022301
4023302
4022601
4022602

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
เคมีอนิ นทรี ย ์ 1
เคมีอินทรี ย ์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 1
เคมีวเิ คราะห์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ 1

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
รวม 18 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชาที่ รหัส
2
1500105
4
4022403
4
4022404
4
4022202
4
4022203
4
4022303
4
4022304
4
4022603
4
4022604

ชื่ อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
เคมีอนิ นทรี ย ์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรี ย ์
เคมีอินทรี ย ์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ 2
เคมีวเิ คราะห์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ 2

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
19 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชาที่ รหัส
6
4
4023605
4
4023606
4
4023305
4
4023701
4
4
4
4

4023702
4023501
4023502
1500117

ชื่ อวิชา
เลือกเสรี
การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ
ปฏิบตั ิการการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ
สเปกโทรสโกปี สําหรับเคมีอินทรี ย ์
เคมีสภาวะแวดล้อม
ปฏิบตั ิการเคมีสภาวะแวดล้อม
ชีวเคมี 1
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 1

น(ท-ป-ค)
3( - - )
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
รวม 21 หน่ วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชาที่
6
2
2
4
4
4
4*
4
7

รหัส
2500105
4000110
4023503
4023504
4023901
xxxxxxx
1500118
4023801

ชื่ อวิชา
เลือกเสรี
วิถีไทยและวิถีโลก
การคิดและการตัดสิ นใจ
ชีวเคมี 2
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2
สัมมนาเคมีเฉพาะทาง
.....................................
ภาษาอังกฤษเพือ่ วิทยาศาสตร์ 2
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเคมี

น(ท-ป-ค)
3( - - )
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-2-1)
...(...-...-...)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
รวม 21 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชาที่
2
2
4
7

รหัส
2500106
2500108
4113105
4024802

ชื่ อวิชา
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
สถิติเพื่อการวิจยั
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเคมี
(400 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
5
รวม 14 หน่ วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชาที่
2
2
4*
4

รหัส
4000111
2000103
xxxxxxx
4024902

ชื่ อวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
.....................................
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสาร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถ ฟังเพือ่ จับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และนําเสนอผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจําวัน การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการ
แสดงความเห็นใจ การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้อเชิญและการให้คาํ แนะนํา
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้อขายสิ นค้า
และการบริ การ การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์

1500107

ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหา
ข้อมูลที่ตอ้ งการ การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิ คการอ่านเพื่อ
จับใจความสําคัญ การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
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รหัสวิชา
1500108

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การ
ซื้ อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500109

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การ
ทักทาย การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร
เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การ
ทักทาย การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร
เครื่ องดื่ม การซื้ อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500111

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และ
กรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน
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รหัสวิชา
1500112

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และ
กรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการ สื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น

1500113

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี
และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี

1500114

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การ
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

1500115

สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
นัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะ
ทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
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รหัสวิชา
1500116

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
นัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะ
ทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
17.6.1.2 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000103
จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั
ตามหลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่าง ๆ การดําเนินชี วติ ตามวิถีทาง
ประชาธิ ปไตย การสร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต
มรรควิธีเพื่อชีวิตที่เป็ นสุ ข

2000104

สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตในเชิงการคิด
สุ นทรี ยศาสตร์ในเชิง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ
ศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและได้มาซึ่ งประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิต
โดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่งการได้ยนิ
ได้พบเห็นของจริ งและได้สัมผัส ตามแนวทางการศึกษา
ศิลปะแขนงนั้นๆ การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของ
ความงาม

44

รหัสวิชา
2000105

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและ
ผูอ้ ื่น ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา
สังคมวิทยา ศาสนาและวัฒนธรรม
มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ ม
กลุ่มและทีมงาน การดํารงชี วติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข

2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไข
ปั ญหาสังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัว
และการดําเนินวิถีชีวติ แบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

2500106

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรโดยเน้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ

2500107

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักร
ทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
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รหัสวิชา
2500108

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์ทางสังคม
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมาย
ซื้ อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย
อาญา
การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและ
ชีวติ ประจําวัน
17.6.1.3 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์

รหัสวิชา
4000109

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ
กลยุทธ์และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ
และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศเพื่อการนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียน
รายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ

4000110

การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด
เช่น การคิด เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสิ นใจ
องค์ประกอบในการตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ใน
ชีวติ
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รหัสวิชา
4000111

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่า
ทางธรรมชาติของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวติ ระบบการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันของสิ่ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนิ นชีวติ
อย่างมีคุณภาพ

4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและ
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของ
กิจกรรมนันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพือ่ ส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา

4000113

คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด การ
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ

4000114

เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน
การเลือกบริ โภคเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชีวติ ประจําวัน
การประหยัดพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพื่อ
ตอบสนองความจําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ

4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

3(2-2-5)

47

บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ
และโปรแกรมประยุกต์ที่จาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาแกน
รหัสวิชา
4011305

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
Physics 1
การวัด ความแม่นยําและความเที่ยงตรงในการวัดหน่วยปริ มาณสเกลาร์ และ
เวกเตอร์ ตําแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กําลัง พลังงาน กฎการ
อนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุน่ ของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณ์ทางความร้อน
หลักการเบื้องต้นทาง อุณหพลศาสตร์ การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ และการถ่ายเทความร้อน

4011601

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 1
Physics Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้ อหาฟิ สิ กส์ 1 จํานวน 10 ปฏิบตั ิการ

1(0-3-0)

4011306

ฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
Physics 2
ประจุไฟฟ้า กฏของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฏของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า กฏของโอห์ม กฏของเคอร์ ชอพฟ์ แรงของรอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนื่องมาจาก
กระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้า แสงเชิง
เรขาคณิ ต สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม
กัมมันตภาพรังสี นิ วเคลียส และการสลายนิวเคลียส

4011602

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 2
Physics Laboratory 2
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้ อหาฟิ สิ กส์ 2 จํานวน 10 ปฏิบตั ิการ

1(0-3-0)

4031101

ชี ววิทยา 1
Biology 1

3(3-0-6)
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หลักการชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่ งมีชีวติ สมบัติของสิ่ งมีชีวติ
วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยือ่ การสื บพันธุ์และการเจริ ญเติบโต การจําแนกประเภท
ของสิ่ งมีชีวติ
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4031102
ชี ววิทยา 2
3(0-3-0)
Biology 2
เมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม์ การสังเคราะห์ดว้ ยแสง การหายใจ
ระดับเซลล์ การขนส่ งและการคายนํ้า สมดุลภายในเซลล์ การทํางานของระบบสื บพันธุ์ต่าง ๆ
พันธุ ศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่ งมีชีวดิ กับสิ่ งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อม
4031103

ปฏิบัติการชี ววิทยา 1
1(0-3-0)
Biological Laboratory 1
ปฏิบตั ิการเรื่ องคุณสมบัติของคาร์ โบไฮเดรต ลิพดิ โปรตีน กรดนิวคลีอิก การใช้
กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยือ่ การสื บพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ การเจริ ญเติบโต และการ
จําแนกประเภทของสิ่ งมีชีวิต

4031104

ปฏิบัติการชี ววิทยา 2
1(0-3-0)
Biological Laboratory 2
ปฏิบตั ิการเรื่ องการแลกเปลี่ยนสาร เช่น การแพร่ ออสโมซิ ส เอนไซม์ การ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง การหายใจ การขนส่ ง การคายนํ้า การทํางานของระบบต่าง ๆ เช่นระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ฮอร์ โมนสัตว์ ฮอร์ โมนพืช พฤติกรรม การปรับตัว
ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม

4091604

คณิตศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematics or Science 1
ลิมิตของฟังก์ชนั ฟังก์ชนั ต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ บทประยุกต์ของอนุพนั ธ์ อนุพนั ธ์ยอ่ ย
อินทิกรัล อินทิกรัลของฟังก์ชนั ชนิดต่างๆ อินทิกรัลจํากัดเขตและไม่จาํ กัดเขต

4091605

คณิตศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ 2
Mathematics or Science 2

3(3-0-6)
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เทคนิคการอินทิเกรต อินทิเกรตหลายชั้น สมการอนุพนั ธ์อนั ดับ 1 และอันดับ 2
สมการอนุพนั ธ์ยอ่ ย เทคนิคการแก้สมการอนุพนั ธ์ การแปลงลาปลาซ

รหัสวิชา
4113105

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ความหมายของสถิติ การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล 2 กลุ่ม ประชากรและการ
สุ่ มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS
เบื้องต้น

1500117

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Science 1
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการ
ในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา
วิทยาศาสตร์ เพือ่ เพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการฟัง การพูด ข่าว บทความ สารคดี การนําเสนอ
บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ บทความ สารคดี และการ
สื บค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากตํารา นิ ตยสาร อินเตอร์ เน็ตในสาขาวิทยาศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้อง
1500118

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science 2
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการ ในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิ ทธิ ภาพในการอ่านข้อความ บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการต่างๆเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์การเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ฝึ กการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ และฝึ กเขียน
ภาษาอังกฤษในรู ปแบบงานวิชาการ เช่นรายงาน รายงานการวิจยั
ภาคนิพนธ์ บทคัดย่อ เพื่อ
เตรี ยมศึกษาต่อในระดับสู งต่อไป
2) วิชาเฉพาะ
4021101

เคมี1
Chemistry 1

3(3-0-6)
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ปริ มาณสารสัมพันธ์
โครงสร้างอะตอม
ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ
สารประกอบของธาตุเรพรี เซนเททีฟและทรานสิ ชนั พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและ
สารละลาย เคมีเทอร์ โมไดนามิกส์ เคมีอินทรี ย ์ สารชี วโมเลกุล เคมีส่ิ งแวดล้อม
รหัสวิชา
4021102

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติการเคมี1
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory 1
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นและหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปในการปฏิบตั ิการเคมี การ
จัดสารเคมี เกรดของสาร และการใช้สารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการเคมี เทคนิคการใช้
เครื่ องมือพื้นฐาน ให้ถูกต้อง เทคนิคการเตรี ยมสารละลายเบื้องต้น และปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาเคมี 1

4021103

เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry 2
สมดุลไอออนิก สมดุลเคมี กรด-เบส สารประกอบโคออดิเนชัน เคมีจลนศาสตร์
เคมีไฟฟ้า เคมีอุตสาหกรรมเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : เคมี1 (4021101)

4021104

4022201

ปฏิบัติการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2
ปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเคมี 2

1(0-3-0)

เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry 1
ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดสารประกอบไอออนิก วัฏจักรบอร์ น-ฮาเบอร์ พลังงานแลตทิซและผลึกของสารประกอบไอออนิก ทฤษฎีพนั ธะโคเวเลนต์ รู ปร่ างโมเลกุล สมบัติและ
สารประกอบของธาตุในหมู่ต่าง ๆ โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนํา เคมีของสารอนิ นทรี ยใ์ นตัวทํา
ละลายที่เป็ นนํ้าและที่ไม่ใช่น้ าํ ความรู ้เบื้องต้นและทฤษฎีที่อธิ บายพันธะในสารเชิงซ้อน
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : เคมี1 (4021101) และ เคมี 2 (4021103)
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รหัสวิชา
4022301

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เคมีอนิ ทรีย์ 1
3(3-0-6)
Organic Chemistry 1
สารอินทรี ย ์ ไฮบริ ไดเซชันของคาร์ บอน พันธะในสารประกอบอินทรี ย ์ การ
จําแนกสารอินทรี ยท์ ี่มีหมู่ฟังก์ชนั เดียว ไฮโดรคาร์ บอน สู ตรโครงสร้าง การเรี ยกชื่อ สมบัติ การ
เตรี ยม ปฏิกิริยาเคมีของ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สเตอริ โอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมี
อินทรี ย ์ สารประกอบอินทรี ยท์ ี่มีหมู่ฟังก์ชนั ชนิดต่างๆ เช่น แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ กรดคาร์ บอกซิ ลิก เอสเทอร์

4022302

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์ 1
1(0-3-0)
Organic Chemistry Laboratory 1
เทคนิคเบื้องต้นในการทําสารให้บริ สุทธิ์ เช่น การสกัด การกรอง การกลัน่ การตก
ผลึก และโครมาโทรกราฟี การหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารอินทรี ย ์ การศึกษาสมบัติและ
ปฏิกิริยาเคมีของไฮโดรคาร์ บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ กรดคาร์ บอกซิลิก แอลดีไฮด์ คีโตน

4022401

เคมีเชิ งฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
Physical Chemistry 1
ศึกษาสมบัติของแก๊ส
และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
กฎของอุณหพลศาสตร์
(Thermodynamics) สารละลาย สมดุลของเฟส กฎของเฟส สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า ไอออนและ
ขั้วไฟฟ้า (electrode)
วิชาทีต่ ้ องมาเรียนก่อน : 4091604 คณิตศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
: 4091605 คณิตศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ 2

4022402

เคมีไฟฟ้า

ปฏิบัติการเคมีเชิ งฟิ สิ กส์ 1
1(0-3-0)
Physical Chemistry Laboratory 1
การหาค่าคงที่ของแก๊ส ค่าความร้อนของปฏิกิริยา ศึกษาสมดุลของวัฏภาคและ
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รหัสวิชา
4023501

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ชี วเคมี 1
3(3-0-6)
Biochemistry 1
ความสําคัญของบัฟเฟอร์ ในสิ่ งมีชีวติ
เทคนิคการทําสารชีวโมเลกุลให้บริ สุทธิ์
ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์ โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีน เอนไซม์
คาร์ โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิ วคลีอิก ฮอร์ โมน วิตามิน และเกลือแร่
นักศึกษาวิชาเอกเคมีวชิ าทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน: เคมีอนิ ทรีย์ 1 (4022301) และ
เคมีอนิ ทรีย์ 2 (4022303)
นักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาอื่นวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน: เคมีอนิ ทรี ย์ 1 (4022301)
4023502

ปฏิบัติการชี วเคมี 1
3(3-0-6)
Biochemistry Laboratory 1
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทําให้ชีวโมเลกุลบริ สุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางเคมีและ
การวัดปริ มาณโปรตีน เอนไซม์ คาร์ โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิกและวิตามินบางชนิด

4022601

เคมีวเิ คราะห์ 1
3(3-0-6)
Analytical Chemistry 1
บทนําเกี่ยวกับเคมีวเิ คราะห์ หลักการวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงสถิติ การวิเคราะห์โดยนํ้าหนัก การวิเคราะห์โดยปริ มาตร การไทเทรตสารละลายประเภทต่าง ๆ
ซึ่ งจะเน้นเกี่ยวกับการไทเทรต กรด – เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรี ดอกซ์
การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อนและการวิเคราะห์โดยการชัง่ นํ้าหนัก รวมทั้งการตกตะกอน
และการระเหย

4022602

ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห์ 1
Analytical Chemistry Laboratory 1

1(0-3-0)
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การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการวัดปริ มาตร
วิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณโดยการวัด
ปริ มาตร การไทเทรตสารละลายประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์โดยนํ้าหนักโดยใช้ตวั ตกตะกอน
อินทรี ยแ์ ละอนินทรี ย ์

รหัสวิชา
4022603

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เคมีวเิ คราะห์ 2
3(3-0-6)
Analytical Chemistry 2
เคมีวเิ คราะห์เชิงไฟฟ้า ได้แก่ การแยกสารโดยวิธีการสกัด วิธีโพเทนซิ โอเมตรี
คูลอมป์ เมตรี คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี การแยกสารโดยวิธีทางโครมาโทกราฟี เช่น
โครมาโทกราฟี ชนิดกระดาษ ทินเลเยอร์ โครมาโทกราฟี และแก๊สโครมาโทกราฟี

4022604

ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห์ 2
1(0-3-0)
Analytical Chemistry Laboratory 2
วิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณโดยเทคนิคเชิงไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพเทนซิ โอเมตรี
คูลอมป์ เมตรี คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริ มาณด้วย
เทคนิคโครมาโทกราฟี

4023605

การวิเคราะห์ ทางเคมีด้วยเครื่ องมือ
3(3-0-6)
Instrumental Method of Chemical Analysis
ศึกษาหลักการส่ วนประกอบของเครื่ องมือและการประยุกต์ทางสเปกโทรสโกปี
ที่เกี่ยวกับการดูดกลืนแสงและการคายแสงของอะตอมและโมเลกุล
เช่น
การวิเคราะห์โดย
อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล อะตอมมิกแอบซอร์ พชัน อะตอมมิกอีมิสชัน เฟลมอีมิสชัน
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โครมาโทกราฟฟี ขั้นสู งเช่น แก๊สโครมาโทกราฟฟี และไฮเพอร์ ฟอร์ แมนซ์
ลิควิดโครมาโทกราฟฟี

4023606

ปฏิบัติการวิเคราะห์ ทางเคมีด้วยเครื่ องมือ
1(0-3-0)
Instrumental Method of Chemical Analysis Laboratory
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับวิชาการวิเคราะห์
ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือ

4022202

เคมีอนินทรี ย์ 2

3(3-0-6)
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Inorganic Chemistry 2
ศึกษาเกี่ยวกับเคมีของสารเชิงซ้อนในด้านโครงสร้าง การเรี ยกชื่อ ไอโซเมอร์
การเตรี ยมสารเชิงซ้อน
พันธะในสารเชิงซ้อน ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์
ทฤษฎีคริ สตัสฟิ ลด์
ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์ สมบัติทางกายภาพ
ของสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซ้อน
สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : เคมีอนินทรี ย์ 1 (4022201)
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4022203
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
1(0-3-0)
Inorganic Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไอออนิก โคเวเลนต์ เช่น การนําไฟฟ้า
การละลาย การจัดเรี ยงอนุภาคในโครงผลึก และความเป็ นขั้ว การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน
ความว่องไวของการทําปฏิกิริยาของธาตุหมู่ 1A-7A กับนํ้าและกรดเจือจาง การเปลี่ยนแปลงเลข
ออกซิ เดชันของธาตุทรานซิ ชนั ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน รี ดกั ชัน ปฏิกิริยาแทนที่ ความเร็ วของขั้วไฟฟ้า
การเตรี ยมสารประกอบเชิงซ้อนบางชนิ ด
4022303

เคมีอนิ ทรีย์ 2
3(3-0-6)
Organic Chemistry 2
ศึกษาสู ตรโครงสร้าง การเรี ยกชื่อ สมบัติ การเตรี ยม ปฏิกิริยาเคมีของอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์ บอน เฮทเทโรไซคลิก พอลิเมอร์ โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : เคมีอนิ ทรีย์ 1 (4022301)

4022304

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์ 2
1(0-3-0)
Organic Chemistry Laboratory 2
เทคนิคการวิเคราะห์สารอินทรี ยเ์ บื้องต้น ทดลองเกี่ยวกับการใช้หมู่ฟังก์ชนั ของ
สารอินทรี ย ์ และคุณสมบัติ บอกชนิดของสารอินทรี ยป์ ระเภทต่างๆ ได้ เช่น แอลเคน แอลคีน
แอลไคน์ แอลกอฮอล์ กรดคาร์บอกซิ ลิก แอลดีไฮด์ คีโตน ศึกษาวิธีการเตรี ยมสารอินทรี ยง์ ่ายๆ

4023305

สเปกโทรสโกปี สํ าหรับเคมีอินทรี ย์
3(3-0-6)
Spectroscopy of Organic Chemistry
การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรี ยโ์ ดยวิธีสเปกโทรสโกปี เช่น อินฟราเรด
อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล นิ วเคลียร์ แมกเนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโทรเมตรี
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4022403

เคมีเชิ งฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
Physical Chemistry 2
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จลนพลศาสตร์ ของปฏิกิริยาเชิงซ้อน จลนพลศาสตร์
ของโมเลกุล โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล เคมีพ้นื ผิว
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : เคมีเชิ งฟิ สิ กส์ 1 (4022401)

รหัสวิชา
4022404

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติการเคมีเชิ งฟิ สิ กส์ 2
1(0-3-0)
Physical Chemistry Laboratory 2
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์ อัตราการเกิดปฏิกิริยา อันดับของปฏิกิริยา

และความตึงผิว
4023503

ชี วเคมี 2
3(3-0-6)
Biochemistry 2
ศึกษากระบวนการย่อย การดูดซึ ม เมแทบอลิซึมและการควบคุมวิถีเมแทบอลิซึม
ของคาร์ โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : ชี วเคมี 1 (4023501 )

4023504

ปฏิบัติการชี วเคมี 2
Biochemisty Laboratory 2
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์ ของเอนไซม์

1(0-3-0)
และเมแทบอลิซึมของสาร

ชีวโมเลกุล
4023204

เคมีอนินทรีย์ 3
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry 3
เคมีของธาตุแทรนซิ ชนั
แลนทาไนด์และแอกติไนด์ เคมีของสารประกอบ
ออร์กาโนเมทัลลิก
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 4022202 เคมีอนินทรีย์ 2

4023205

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 3
Inorganic Chemistry Laboratory 3

1(0-3-0)
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ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะแทรนซิ ชนั เช่น การเตรี ยมและ
การตรวจสอบสมบัติ

รหัสวิชา
4023206

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เคมีออร์ แกโนเมทาลิก
3(3-0-6)
Organometallic Chemistry
หลักการเบื้องต้นของการก่อเกิดพันธะ และโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อน
ออร์ แกโนแทรนซิ ชนั ปฏิกริ ยาแทนที่ลิแกนด์ ซึ่ งโคออร์ ดิเนตกับโลหะออกซิ เดทีฟแอดดิชนั และ
รี ดกั ทีฟอิลิมิเนชัน ปฏิกริ ยาการแทรกสอดภายในโมเลกุล ปฏิกริ ยาการแทนที่แบบนิวคลิโอฟิ ลิก
และลิเล็กโตรฟิ ลิกบนลิแกนด์ ซึ่ งโคออร์ ดิเนตอยูก่ บั โลหะแทรนซิ ชนั การเร่ งในปฏิกิริยาแบบ
เอกพันธ์ในปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน ตัวเร่ งในปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันของโอลิฟินและอะเซติเลชัน การประยุกต์ของสารประกอบเชิงซ้อนออร์ แกโนแทรนซิ ชนั ในการสังเคราะห์สารอินทรี ย ์

4022407

วิทยาการใหม่ ในสาขาเคมีอนินทรี ย์2
(2-0-4)
New Technology in Inorganic Chemistry
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนิ นทรี ยท์ ี่กาํ ลังอยูใ่ นความสนใจ

4023306

เคมีอนิ ทรีย์ 3
(3-0-6)
Organic Chemistry 3
คาร์ บอเนียมไอออน คาร์ แบนไอออน อนุมูลเสรี และคาร์ บีน การจัดเรี ยงตัวใน
โมเลกุล กลไกของปฏิกิริยาชนิดต่างๆ และวิธีการตรวจสอบไอออนที่กล่าวข้างต้น
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 4022303 เคมีอนิ ทรีย์2
4023307

เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์
Organic Synthesis

(2-0-4)
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การออกแบบสังเคราะห์สารอินทรี ยโ์ ดยการวิเคราะห์แบบย้อนกลับ
การสังเคราะห์สารอินทรี ยท์ ี่น่าสนใจ
4023308

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์
Organic Synthesis Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสังเคราะห์สารอินทรี ยบ์ างชนิด

และ

1(0-3-0)

รหัสวิชา
4024309

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เคมีของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
3(2-2-5)
Chemistry of Natural Products
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกสารให้บริ สุทธิ์ และการตรวจสอบเอกลักษณ์
ลักษณะ
โครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

4024310

วิทยาการใหม่ ในสาขาเคมีอินทรีย์2
(2-0-4)
New Technology in Organic Chemistry
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนิ นทรี ยท์ ี่กาํ ลังอยูใ่ นความสนใจ

4023405

เคมีเชิ งฟิ สิ กส์ สําหรับเซรามิกซ์
2(2-0-4)
Physical Chemistry Ceramics
การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง
เมื่อเผาจนถึงจุดสุ ดตัว
อ่อนตัวและหลอมสภาพของของเหลวเมื่อไหลตัวโดยไม่มีสารเคมีเป็ น
ตัวช่วยไหล อิทธิ พลและบทบาทของแก๊สที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีเชิงฟิ สิ กส์ใน
เตาเผาผลิตภัณฑ์
4024406

เคมีเชิ งฟิ สิ กส์ 3
3(3-0-6)
Physical Chemistry 3
ศึกษาเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ เชิงฟิ สิ กส์ กลุ่มสมมาตรเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 4022403 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
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4024407

วิทยาการใหม่ ในสาขาเคมีเชิ งฟิ สิ กส์
2(2-0-4)
New Technology in Physical Chemistry
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิ งฟิ สิ กส์ที่กาํ ลังอยูใ่ นความสนใจ

4024408

เคมีนิวเคลียร์ และเคมีรังสี
3(3-0-6)
Nuclear Chemistry and Radio Chemistry
กัมมันตภาพรังสี และเสถียรภาพทางนิวเคลียร์ สมการของการสลายตัวและการเพิ่ม
ทางรังสี ปฏิกิริยาของรังสี ต่อสาร หลักการของการวัดกัมมันตภาพรังสี และการใช้เทรเซอร์ ทางเคมี
และทางขบวนการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี โครงสร้างนิวเคลียร์
รหัสวิชา
4024505

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ชี วเคมี 3
3(3-0-6)
Biochemistry 3
ชีวพลังงานศาสตร์ (Bioenergetics) โครงสร้างและหน้าที่ของเยือ่ เซลล์ ชีวเคมีของ
ไมโทคอนเดรี ยและคลอโรพลาสต์ พันธุ ศาสตร์ และการควบคุมความผิดปกติที่เกิดจากเมแทบอลิซึม
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน 4023503 ชี วเคมี 2

4024506

วิทยาการใหม่ ในสาขาชี วเคมี
New Technology in Biochemistry
วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคมีที่กาํ ลังอยูใ่ นความสนใจ

2(2-0-4)

4024507

ชี วเคมีวเิ คราะห์
2(2-0-4)
Analytical Biochemistry
หลักการและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล ทั้งทางด้านคุณภาพและ
ปริ มาณ การประยุกต์ใช้วธิ ี การเหล่านี้ ศึกษาและติดตามปฏิกิริยาทางชีวเคมีของสารเหล่านี้

4023607

การวิเคราะห์ ดินและปุ๋ย
Analysis of Soil and Fertilizer

2(2-0-4)
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การเก็บตัวอย่าง การเตรี ยมตัวอย่างดินและปุ๋ ยเพื่อการวิเคราะห์ทางคุณภาพและ
ปริ มาณ กรรมวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี หลักการใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์การแปลความหมายของ
ผลการวิเคราะห์
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 4022601 เคมีวเิ คราะห์ 1
4024608

วิทยาการใหม่ ในสาขาเคมีวเิ คราะห์
2(2-0-4)
New Technology in Analytical Chemistry
วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีวเิ คราะห์ที่กาํ ลังอยูใ่ นความสนใจ

รหัสวิชา
4024609

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การวิเคราะห์ ทางเคมีด้วยเครื่ องมือชั้ นสู ง
2(2-0-4)
Advanced Instrumental Analytical Chemistry
หลักการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือชั้นสู งโดยเน้นข้อดีขอ้ เสี ยของวิธีวเิ คราะห์แต่ละวิธี
และวิธีการออปติไมซ์เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรงและแม่นยํา
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 4023604การวิเคราะห์ ทางเคมีด้วยเครื่ องมือ

4023701

เคมีสภาวะแวดล้ อม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
มลพิษทางนํ้า ดินและอากาศ มลพิษทางเกษตรกรรม
มลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม จากห้องปฏิบตั ิการและจากสารเคมีที่ใช้ในการสงคราม มลพิษทางรังสี และความร้อน

4023702

ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้ อม
1(0-3-0)
Environmental Chemistry Laboratory
การวิเคราะห์อินทรี ยว์ ตั ถุ การวัด pH และการวัดปริ มาณเกลือที่ละลายได้ในดิน
การวิเคราะห์หาค่าออกซิ เจนที่ละลายในนํ้า
ค่าความต้องการออกซิ เจนทางชีวเคมี และทางเคมี
การวิเคราะห์หาไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ในดินและนํ้า การวิเคราะห์โลหะหนัก

4023703

เคมีอุตสาหกรรม

3(3-0-6)
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Industrial Chemistry
ศึกษาการทํางานโดยหลักทางกายภาพ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมียนู ิตโอเปอเรชัน การประยุกต์หลักทางเคมีในกระบวนการอุตสาหกรรม
กระบวนการทํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น การผลิตกรดซัลฟิ วริ ก เซรามิก พอลิเมอร์ และสารอื่น ๆ ที่สาํ คัญ
ระบบการจัดการในอุตสาหกรรม เช่น ISO 17025
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : เคมีเชิ งฟิ สิ กส์ 1 (4022401)
4023704

เคมีอาหาร
3(3-0-6)
Food Chemistry
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและสมบัติทางเคมีของสารอาหารในกระบวนการ
รวมทั้งการเติมแต่งสี กลิ่น รส และสามารถถนอมอาหาร

รหัสวิชา
4023705

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1(0-3-0)
Food Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ปริ มาณและของแข็งทั้งหมด นํ้าตาล แอลกอฮอล์ สารอาหาร
ความเป็ นกรด เปอร์ เซ็นต์ความชื้น การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางเคมีและทางจุลินทรี ย ์ สาร
ปนเปื้ อน

4023706

ยางและผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Rubber and Products
ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ โครงสร้างและสมบัติของยาง ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง
และการผลิตยางจากอุตสาหกรรม
4023707

ยูนิตโอเปอเรชั น
3(3-0-6)
Unit Operation
ศึกษาเกี่ยวกับหน่วย มิติ ของไหล การผสมสารตะกอน การกรองใน
อุตสาหกรรม การลดขนาดของแข็ง การขนส่ งของแข็งโดยใช้ลม การถ่ายโอนความร้อน
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน การผลิตความร้อน การผลิตไอนํ้า การละลาย การระเหย การตกผลึก
รี เวิรสออกโมซี ส อัลตราฟิ ลเตรชัน การดูดซึ ม การดูดซับ การอบแห้ง การสกัดแยกสาร
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4023708

เคมีพอลิเมอร์ เบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Polymer Chemistry
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ การเกิดพอลิเมอร์ ไรเซชัน การสังเคราะห์พอลิเมอร์ กลไกของการเกิดพอลิเมอร์ การหาขนาดโมเลกุล การทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์

4023709

เคมีเกีย่ วกับเครื่ องสํ าอาง
3(3-0-6)
Chemistry of Cosmetics
องค์ประกอบ การผลิต ประโยชน์และพิษที่เกิดจากเครื่ องสําอาง การวิเคราะห์
เครื่ องสําอาง เครื่ องสําอางเกี่ยวกับผม เล็บ หน้า ผิว ยาระงับกลิ่นตัว สบู่ และผลิตภัณฑ์ที่
น่าสนใจ ทดลองผลิตยาสระผม สบู่ และเครื่ องสําอางอย่างง่าย

รหัสวิชา
4023710

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เคมีเกีย่ วกับนํา้ หอม
2(2-0-4)
Perfume Chemistry
หลักการสกัดนํ้าหอมจากดอกไม้ ส่ วนประกอบของต้นไม้ การสังเคราะห์
นํ้าหอม อุตสาหกรรมนํ้าหอม
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : เคมีอนิ ทรีย์ 1 (4022301)

4023711

ปฏิบัติการเคมีเกีย่ วกับนํา้ หอม
2(0-4-2)
Perfume Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการสกัดนํ้าหอมจากดอกไม้และการสังเคราะห์น้ าํ หอม

4023712

การเป่ าแก้ วเบื้องต้ น
2(1-3-0)
Introduction to Glass Blowing
การจัดห้องสําหรับการเป่ าแก้ว สมบัติทางกายภาพของแก้ว ศึกษาชนิดของหัวเป่ า
และเปลวไฟ เครื่ องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในการเป่ าแก้ว เทคนิคเบื้องต้นในการเป่ าแก้ว เช่น การตัด การงอ
การต่อแก้วชนิดต่าง ๆ การซ่ อมแซมและสร้างเครื่ องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการ
4023713

ปิ โตรเคมี
Petrochemistry

3(3-0-6)
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ธรรมชาติและองค์ประกอบของปิ โตรเลียม
กระบวนการกลัน่ ลําดับส่ วน
นํ้ามันเชื้ อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกปิ โตรเลียม การทําอุตสาหกรรมจากส่ วนต่างๆของ
ปิ โตรเลียม
4023714

เทคโนโลยีเซรามิกส์
3(3-0-6)
Ceramics Technology
ความเป็ นมาของเซรามิกส์ถึงปั จจุบนั
บทบาทที่สาํ คัญของการทําผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเครื่ องปั้นดินเผา (Pottery)
ในส่ วนขั้นตอนการผลิตและการความรู ้ความเข้าใจ
สมบัติทางเคมีและกายภาพที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ ดินปั้ นวัสดุ เคลือบ สี เขียน การขึ้นรู ป การตกแต่ง
การตากแห้ง และการเผา สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผา
คุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่ องปั้นดินเผาและการทดสอบ

รหัสวิชา
4023715

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซรามิกส์
1(0-3-0)
Ceramics Technology Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับวัตถุดิบ ดินปั้ น เคลือบ สี เขียน การขึ้นรู ป การตกแต่งการ
ตากแห้งและการเผา สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผา การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่ องปั้นดินเผา

4023716

เทคโนโลยีการเคลือบผิว
3(3-0-6)
Plating Technology
หลักการชุบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า เครื่ องมือและอุปกรณ์การชุบ การทําความสะอาด
ผิวก่อนชุบ การชุบผิวทองแดง นิกเกิล โครเมียม ตะกัว่ ดีบุก ทองเหลือง เงิน ทอง โรเดียม
แพลตินมั การชุบพลาสติกด้วยโลหะ ความปลอดภัยในการชุบ

4023717

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเคลือบผิว
1(0-3-0)
Plating Technology Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการชุบผิวด้วยทองแดง นิกเกิล โครเมียม ตะกัว่ ดีบุก
ทองเหลือง เงิน ทอง โรเดียม แพลตินมั การชุบพลาสติกด้วยโลหะ
4023718

เคมีเกีย่ วกับสี

3(3-0-6)
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Chemistry of Colour
สารที่ทาํ ให้เกิดสี ชนิ ดและองค์ประกอบของสี การเคลือบผิว การผลิตสี เพื่อใช้ใน
งานด้านต่างๆ เช่น สี ยอ้ ม สี พิมพ์ การควบคุมคุณภาพสี
4023719

ปฏิบัติการเคมีเกีย่ วกับสี
1(0-3-0)
Chemistry of Colour Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของสี การย้อม

4023720

การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในทางเคมี
2(1-2-3)
Computer Application in Chemistry
เป็ นการนําความรู ้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ ร่วมกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปมาใช้
ศึกษาและแก้ปัญหาทางเคมี การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการศึกษาเคมี ทฤษฎีภาคปฏิบตั ิ จะเน้นการ
ฝึ กใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปตามเนื้อหาของภาคบรรยาย
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4023901
สั มมนาเคมีเฉพาะทาง
1(0-2-1)
Seminar in Specialized Chemistry
ศึกษางานวิจยั ทางเคมีใหม่ๆจากวารสารหรื อตําราแล้วนําผลการค้นคว้ามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
4024902

ทางเคมี

โครงการวิจัยทางเคมี
2(0-4-2)
Senior Project in Chemistry
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม เสนอผลงาน เขียนรายงานผลการวิจยั ในเนื้อหา
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการวิชาชี พ

รหัสวิชา
4023801

วิชาชีพ

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พเคมี
1(0-3-0)
Preparation for Professional Experience in Chemistry
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ กประสบการณ์
ในด้านการรับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มี
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ความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณ์
หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
4024802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พเคมี
5(400)
Field Experience in Chemistry
ให้มีการฝึ กไม่ต่าํ กว่า 400 ชัว่ โมง ในสถานประกอบการที่เป็ นของเอกชน หรื อ
หน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมในเรื่ องเกี่ยวกับงานด้านเคมี

17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรของโปรแกรมวิชานี้

18 การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
หลักสู ตรได้มีการประกันคุณภาพของหลักสู ตรในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
18.1 การบริ หารหลักสู ตร
มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทําหน้าที่กาํ หนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบตั ิการ
ดังต่อไปนี้
18.1.1 ร่ วมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
18.1.2 กําหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิต และพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ตอ้ งการ
18.1.3 ดําเนินการพัฒนา
และปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและ
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสู ตรสู่ กระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินผล
การใช้หลักสู ตร
18.1.4 เสนอชื่ออาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสม
และเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษาทําการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอน
18.1.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสู ตรให้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในด้านการ
อบรมระยะสั้น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการเข้าสู่ ตาํ แหน่งวิชาการ

