หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2550)
1.

ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2.

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

3.

4.

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
B.S. (Industrial Chemistry)

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
นักเคมี นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจยั ในโรงงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถทําหน้าที่ประสานงานระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถประกอบธุ รกิจส่ วนตัวทางด้านอุตสาหกรรมเคมีได้
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยสามารถ
นําไปสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทําหน้าที่ประสานงานระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชา วิศวกรและผูป้ ฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมได้
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพ้ืนฐานความรู ้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม เจตคติและศรัทธาในวิชาชีพ
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5.

กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2551

6.

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 หรื อเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด

7.

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
8.

ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษา ปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้อาจจะมีภาคฤดูร้อนได้
โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสดั ส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษาปกติ
ช่วงการศึกษามี
กําหนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ
8.2 การกําหนดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ระยะเวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.2 รายวิชาปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.4 การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรื อกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.

ระยะเวลาการศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาภาคปกติ และไม่เกิน 12 ปี การศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาประเภทอื่น
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16.

งบประมาณ
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประมาณ 30,000.00 บาท/คน/ปี ดังรายละเอียดการเสนอ
ขอตั้งงบประมาณและประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัวในตารางดังต่อไปนี้
16.1

การเสนอขอตั้งงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
ปี งบประมาณ
งบประมาณแผ่ นดิน
เงินนอกงบประมาณ
2551
175,000
1,225,000
2552
350,000
2,450,000
2553
525,000
3,675,000
2554
700,000
4,900,000
2555
700,000
4,900,000
16.2
ประเภท
นักศึกษา
ภาคปกติ

17.

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายรายหัว
ค่ าใช้ จ่ายรายหัว / คน / ปี (บาท)
2551
2552
2553
2554
30,000
30,000
30,000
30,000

2555
30,000

รวม (บาท)
1,400,000
2,800,000
4,200,000
5,600,000
5,600,000

หมายเหตุ

หลักสู ตร

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
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 ยนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก
6 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
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17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
104
17.2.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
32
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 65
- บังคับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
50
- เลือก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
15

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

17.2.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
7 หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่ วยกิต
17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
1. กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
1500106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills
- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
1500108
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
1500109
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
1500110
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
1500111
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication

30

หน่ วยกิต

9

หน่วยกิต

9

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

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1500112
1500113
1500114
1500115
1500116

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่ วยกิต

- รายวิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
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
ข้ อกําหนดเฉพาะ
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
2000104
สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
Aesthetics for Life
2000105
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
2500106
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
2500107
ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2500108

กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า

3(3-0-6)

6

- รายวิชาบังคับ
6
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
Information and Information Technology for Learning
4000110
การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
4000111
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4000112
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
4000113
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4000114
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

ข้ อกําหนดทัว่ ไป นักศึกษาทุกสาขาให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่ วยกิต
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
มีรายละเอียดดังนี้
17.3.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

104

หน่ วยกิต

32

หน่ วยกิต
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รหัสวิชา
1500117
1500118
4011305
4011306
4011601
4011602
4021101
4021102
4021103
4021104
4031101
4031103
4091604
4091605

ชื่ อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 1
English for Science 1
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 2
English for Science 2
ฟิ สิ กส์ 1
Physics 1
ฟิ สิ กส์ 2
Physics 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
Physics Laboratory
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
Physics Laboratory 2
เคมี 1
Chemistry 1
ปฏิบตั ิการเคมี 1
Chemistry Laboratory 2
เคมี 2
Chemistry 2
ปฏิบตั ิการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2
ชีววิทยา
Biology
ปฏิบตั ิการชีววิทยา
Biological Laboratory
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ 1
Mathematics for Science 1
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ 2
Mathematics for Science 2
17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
- บังคับเรียน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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)
65

หน่ วยกิต

50

หน่ วยกิต
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รหัสวิชา
4022701
4022702
4022703
4022704
4022705
4022706
4022707
4022708
4022709
4022710
4022711
4022712
4022713
4022714
4022715

ชื่ อรายวิชา
อนินทรี ยเ์ คมีในอุตสาหกรรม
Industrial Inorganic Chemistry
ปฏิบตั ิการอนิ นทรี ยเ์ คมีในอุตสาหกรรม
Industrial Inorganic Chemistry Laboratory
อินทรี ยเ์ คมีสาํ หรับเคมีอุตสาหกรรม 1
Organic Chemistry for Industrial Chemistry 1
ปฏิบตั ิการอินทรี ยเ์ คมีสาํ หรับเคมีอุตสาหกรรม 1
Organic Chemistry for Industrial Chemistry Laboratory 1
อินทรี ยเ์ คมีสาํ หรับเคมีอุตสาหกรรม 2
Organic Chemistry for Industrial Chemistry 2
ปฏิบตั ิการอินทรี ยเ์ คมีสาํ หรับเคมีอุตสาหกรรม 2
Organic Chemistry Laboratory 2
วิศวกรรมเคมีเทอร์ โมไดนามิกส์
Thermodynamics Engineering Chemistry
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเคมีเทอร์ โมไดนามิกส์
Thermodynamics Engineering Chemistry Laboratory
วิศวกรรมเคมีจลนพลศาสตร์
Kinetics Engineering Chemistry
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเคมีจลนพลศาสตร์
Kinetics Engineering Chemistry
ชีวเคมีในอุตสาหกรรม
Industrial Biochemistry
ปฏิบตั ิการชีวเคมีในอุตสาหกรรม
Industrial Biochemistry Laboratory
เคมีวเิ คราะห์ในอุตสาหกรรม
Industrial Analytical Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม
Industrial Analytical Chemistry Laboratory
สเปกโทรสโคปี
Spectroscopy

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)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
4022716
4023701
4023702
4023703
4023704
4023705
4024901
4024902
4024903
4024904

ชื่ อรายวิชา
ปฏิบตั ิการสเปกโทรสโคปี
Spectroscopy Laboratory
การปฎิบตั ิการหน่วย
Unit Operation
กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemical Process
ปฏิบตั ิการกระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemical Process Laboratory
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
Product Quality Control
ความปลอดภัยในกระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
Safety in Industrial Chemical Process
สัมมนาเคมีอุตสาหกรรม 1
Industrial Chemistry Seminar 1
สัมมนาเคมีอุตสาหกรรม 2
Industrial Chemistry Seminar 2
โครงร่ างโครงการวิจยั ทางเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Project Proposal
โครงการวิจยั ทางเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry Project
- เลือกเรียน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

รหัสวิชา
4023307
4023308
4023707
4024309

น(ท-ป-ค)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
15

หน่ วยกิต

ชื่ อรายวิชา
เคมีอินทรี ยส์ ังเคราะห์ในอุตสาหกรรม
Industrial Organic Synthesis
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยส์ ังเคราะห์ในอุตสาหกรรม
Industrial Organic Synthesis Laboratory
เครื่ องมือวัดในกระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
Measuring Instrument in Industrial Chemical Process
เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Chemistry of Natural Products

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
4024601
4024701
4024702
4024703
4024704
4024705
4024706
4024707
4024708
4024709
4024710
4024711
4024712
4024713
4024714

ชื่ อรายวิชา
การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมือชั้นสู ง
Advanced Instrument for Chemical Analysis
วัสดุศาสตร์ เบื้องต้น
Introduction to Material Science
เคมีนิวเคลียร์ และเคมีรังสี
Nuclear Chemistry and Radio Chemistry
อุตสาหกรรมเคมีเกษตร
Agrochemical Industry
เคมีอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industrial Chemistry
ยางและผลิตภัณฑ์
Rubber and Products
เคมีพอลิเมอร์
Polymer Chemistry
เคมีเครื่ องสําอาง
Cosmetic Chemistry
เคมีน้ าํ หอม
Perfume Chemistry
อุตสาหกรรมการผลิตแก้ว
Glass Production Industry
ปิ โตรเคมี
Petrochemistry
เทคโนโลยีเซรามิกส์
Ceramic Technology
เทคโนโลยีการชุบผิว
Coating Technology
เคมีสิ่งทอ
Textile Chemistry
เทคโนโลยีสะอาดและสิ่ งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
Clean Technology and Industrial Environment

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(3-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
4024715

ชื่ อรายวิชา
เคมีสภาวะแวดล้อมในอุตสาหกรรม
Industrial Environmental Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมีสภาวะแวดล้อมในอุตสาหกรรม
Industrial Environmental Chemistry Laboratory

4024716

17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
รหัสวิชา
4023805

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

7

ชื่ อรายวิชา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม
Preparation for Professional Experience in Industrial
Chemistry
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเคมีอุตสาหกรรม
Field Experience in Industrial Chemistry

4024806

หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
2(90)

5(450)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า
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เลข 3 ตัวแรก

ดังนี้

เลขตัวที่ 4
0
1
2
3
4
เลขตัวที่ 5

เป็ นหมวดวิชาและหมู่วชิ า
402 หมู่วชิ าเคมี
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ใดก็ได้
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 4
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้ อหาวิชาในหมู่วิชาเคมี ได้จดั ลักษณะเนื้ อหาวิชา

หมายถึง หมูว่ ชิ าเคมีทวั่ ไป
(402-1--)
หมายถึง หมู่วชิ าเคมีอนิ นทรี ย ์
(402-2--)
หมายถึง หมู่วชิ าเคมีอินทรี ย ์
(402-3--)
หมายถึง หมู่วชิ าเคมีเชิงฟิ สิ กส์
(402-4--)
หมายถึง หมู่วชิ าชีวเคมี
(402-5--)
หมายถึง หมู่วชิ าเคมีวเิ คราะห์
(402-6--)
หมายถึง หมู่วชิ าเคมีอุตสาหกรรม
(402-7--)
หมายถึง หมู่วชิ าการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(402-8--)
หมายถึง โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษา เอกเทศ การสัมมนา
และการวิจยั
(402-9--)
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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17.5 แผนการศึกษา : สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

รหัสวิชา
1500105
4000110
4021101
4021102
4031101
4031103
4011305
4011601
xxxxxxx

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
การคิดและการตัดสิ นใจ
เคมี 1
ปฏิบตั ิการเคมี 1
ชีววิทยา
ปฏิบตั ิการชีววิทยา
ฟิ สิ กส์ 1
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หน่ วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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)
21

รหัสวิชา
1500106
4000109
4091604
4021103
4021104
4011306
4011602
xxxxxxx

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ 1
เคมี 2
ปฏิบตั ิการเคมี 2
ฟิ สิ กส์ 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หน่ วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
20
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รหัสวิชา
1500107
4091605
4022701
4022702
4022703
4022704
4022713
4022714
xxxxxxx

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ 2
อนินทรี ยเ์ คมีในอุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิการอนิ นทรี ยเ์ คมีในอุตสาหกรรม
อินทรี ยเ์ คมีสาํ หรับเคมีอุตสาหกรรม 1
ปฏิบตั ิการอินทรี ยเ์ คมีสาํ หรับเคมีอุตสาหกรรม 1
เคมีวเิ คราะห์ในอุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
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)
21

รหัสวิชา
2500105
1500117
4022707
4022708
4022705
4022706
4022715
4022716
xxxxxxx

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อรายวิชา
วิถีไทยและวิถีโลก
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 1
วิศวกรรมเคมีเทอร์ โมไดนามิกส์
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเคมีเทอร์ โมไดนามิกส์
อินทรี ยเ์ คมีสาํ หรับเคมีอุตสาหกรรม 2
ปฏิบตั ิการอินทรี ยเ์ คมีสาํ หรับเคมีอุตสาหกรรม 2
สเปกโทรสโคปี
ปฏิบตั ิการสเปกโทรสโคปี
วิชาเลือกเสรี 1
หน่ วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
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)
21
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รหัสวิชา
1500118
4022711
4022712
4022709
4022710
4023701
xxxxxxx
xxxxxxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 2
ชีวเคมีในอุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิการชีวเคมีในอุตสาหกรรม
วิศวกรรมเคมีจลนพลศาสตร์
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเคมีจลนพลศาสตร์
การปฎิบตั ิการหน่วย
วิชาเลือกเคมีอุตสาหกรรม 1
วิชาเลือกเสรี 2
หน่ วยกิตรวม

รหัสวิชา
2000103
4023705
4023702
4023703
4024901
4024903
xxxxxxx
xxxxxxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อรายวิชา
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
ความปลอดภัยในกระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิการกระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
สัมมนาเคมีอุตสาหกรรม 1
โครงร่ างโครงการวิจยั ทางเคมีอุตสาหกรรม
วิชาเลือกเคมีอุตสาหกรรม 2
วิชาเลือกเคมีอุตสาหกรรม 3
หน่ วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

34

รหัสวิชา
4023704
4024902
4023805
4024904
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
4024806

17.6

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
สัมมนาเคมีอุตสาหกรรม 2
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเคมี
อุตสาหกรรม
โครงการวิจยั ทางเคมีอุตสาหกรรม
วิชาเลือกเคมีอุตสาหกรรม 4
วิชาเลือกเคมีอุตสาหกรรม 5
หน่ วยกิตรวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อรายวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเคมีอุตสาหกรรม
หน่ วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(90)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
14

จํานวนหน่ วยกิต
5(450)
5

คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา

รหัสวิชา
1500105

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสามารถฟัง
เพื่อจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และ
นําเสนอผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
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รหัสวิชา
1500106

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน
การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความ เห็นใจ
การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้อเชิญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้อขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดงความ
คิดเห็นและการติดต่อทางโทรศัพท์

1500107

ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่
ต้องการ การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ
การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่างๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การ
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

1500108

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การ
ลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การ
ถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่นและสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500109

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

1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่นและสถานที่การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
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รหัสวิชา
1500111

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน

1500112

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการ 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 ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
1500114

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น
การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500115

สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
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รหัสวิชา
1500116

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
17.6.1.2 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
รหัสวิชา
2000103

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั ตาม
หลักปรัชญาและศาสนธรรมการพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่าง ๆ การดําเนิ นชีวติ ตามวิถีทางประชาธิ ปไตย
การสร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวติ ที่เป็ น
สุ ข
2000104

สุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตในเชิงการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิงพฤติ กรรม
ที่เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนต่างๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และศิลปะการ แสดง เพื่อให้เกิด
ความซาบซึ้งและได้มาซึ่ งประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตโดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่งการได้
ยิน ได้พบเห็นของจริ งและได้สัมผัส ตามแนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่าง
ทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม
2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนิ นชีวติ ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา
ศาสนาและวัฒนธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การ
ดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
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รหัสวิชา
2500105

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
สังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัวและการ
ดําเนินวิถีชีวติ แบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั
เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง 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 การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
2500107

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญ
ของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
2500108

กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์ทางสังคม
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้อขาย
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์
และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
17.6.1.3 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
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รหัสวิชา
4000109

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กลยุทธ์
และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการ
นําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ การ
อ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ

รหัสวิชา
4000110

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่างๆ การพัฒนากระบวนการคิด เช่น
การคิด เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การตัดสิ นใจ องค์ประกอบใน
การตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ

4000111

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ และคุณภาพชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติ
ของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวติ ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของ
สิ่ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนิ นชีวติ อย่างมีคุณภาพ

4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการ
ออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113

คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด การ
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ
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รหัสวิชา
4000114

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน การ
เลือกบริ โภคเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวติ ประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภา วะต่อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนองความ
จําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ
4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรม
ประยุกต์ที่จาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา
4011305

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
Physics 1
การวัด ความแม่นยําและความเที่ยงตรงในการวัด หน่วยปริ มาณสเกลาร์ และเวกเตอร์
ตําแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิ วตัน งาน กําลัง พลังงาน กฎการอนุ รักษ์ของ
พลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุน่ ของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณ์ทางความร้อน หลักการเบื้องต้นทาง
อุณหพลศาสตร์ การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ และการถ่ายเทความร้อน
4011306

ฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
Physics 2
ประจุไฟฟ้า กฏของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฏของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า กฏของโอห์ม กฏของเคอร์ชอพฟ์ แรงของรอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนื่ องมาจาก
กระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิ ต
สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม กัมมันตภาพรังสี
นิวเคลียส และการสลายนิวเคลียส
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รหัสวิชา
4011601

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

น(ท-ป-ค)
1(0-3-0)

4011602

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

1(0-3-0)

4021101

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
ปริ มาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สารประกอบของ
ธาตุเรพรี เซนเททีฟและทรานสิ ชนั พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เคมีเทอร์ โม
ไดนามิกส์ เคมีอินทรี ย ์ สารชีวโมเลกุล เคมีสิ่งแวดล้อม

4021102

ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory 1
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นและหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปในการปฏิบตั ิการเคมี การจัด
ระดับคุณภาพและความบริ สุทธิ์ ของสารเคมี การใช้สารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการเคมี เทคนิค
การใช้เครื่ องมือพื้นฐานให้ถูกต้อง เทคนิคการเตรี ยมสารละลายเบื้องต้น และปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาเคมี 1
4021103

เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4021101 เคมี 1
สมดุลไอออนิก สมดุลเคมี กรด-เบส สารประกอบโคออดิเนชัน เคมีจลนพล ศาสตร์
เคมีไฟฟ้า เคมีอุตสาหกรรมเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์
4021104

ปฏิบัติการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2
ปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเคมี 2

1(0-3-0)
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รหัสวิชา
4031101

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ชี ววิทยา
3(3-0-6)
Biology
หลักการชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่ งมีชีวิต สมบัติของสิ่ งมีชีวติ
วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยือ่ การสื บพันธุ์และการเจริ ญเติบโต การจําแนกประเภทของ
สิ่ งมีชีวติ
4031103

ปฏิบัติการชี ววิทยา
1(0-3-0)
Biological Laboratory
ปฏิบตั ิการเรื่ องคุณสมบัติของคาร์ โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก การใช้กล้อง
จุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยือ่ การสื บพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ การเจริ ญเติบโต และการจําแนก
ประเภทของสิ่ งมีชีวติ
4091604

คณิตศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematics for Science 1
ลิมิตของฟังก์ชนั ฟังก์ชนั ต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ บทประยุกต์ของอนุพนั ธ์ อนุพนั ธ์ยอ่ ย
อินทิกรัล อินทิกรัลของฟังก์ชนั ชนิดต่างๆ อินทิกรัลจํากัดเขตและไม่จาํ กัดเขต
4091605

คณิตศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematics or Science 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4091604 คณิตศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
เทคนิคการอินทิเกรต อินทิเกรตหลายชั้น สมการอนุพนั ธ์อนั ดับ 1 และอันดับ 2 สมการ
อนุพนั ธ์ยอ่ ย เทคนิคการแก้สมการอนุพนั ธ์ การแปลงลาปลาซ

1500117

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Science 1
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยา ศาสตร์
เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการฟัง การพูด ข่าว บทความ สารคดี การนําเสนอบทความวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ บทความ สารคดี และการสื บค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจาก
ตํารา นิตยสาร อินเตอร์ เน็ตในสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
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รหัสวิชา
1500118

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science 2
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยา ศาสตร์
เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการอ่านข้อความ บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการต่าง ๆ เพื่อ
นํามาใช้ประโยชน์การเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ และฝึ กเขียน
ภาษาอังกฤษในรู ปแบบงานวิชาการ เช่น รายงาน รายงานการวิจยั ภาคนิพนธ์ บทคัดย่อ เพื่อเตรี ยมศึกษา
ต่อในระดับสู งต่อไป
17.6.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก

รหัสวิชา
4022701

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อนินทรีย์เคมีในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Inorganic Chemistry
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4021103 เคมี 2
ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดสารประกอบไอออนิก และผลึกของสารประกอบไอออนิก ทฤษฎี
พันธะโคเวเลนต์ รู ปร่ างโมเลกุล สมบัติและสารประกอบของธาตุในหมู่ต่าง ๆ โครงสร้างของโลหะ
โลหะผสม สารกึ่งตัวนํา ความรู ้เบื้องต้นและทฤษฎีที่อธิ บายพันธะในสารเชิงซ้อน ศึกษาเกี่ยวกับเคมีของ
สารเชิงซ้อนในด้านโครงสร้าง การเรี ยกชื่ อ ไอโซเมอร์ การเตรี ยมสารเชิงซ้อน พันธะในสารเชิงซ้อน
สมบัติทางกายภาพของสารเชิงซ้อนและกลไกปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซ้อน
4022702

4022703

ปฏิบัติการอนินทรีย์เคมีในอุตสาหกรรม
Industrial Inorganic Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอนินทรี ยเ์ คมีในอุตสาหกรรม

1(0-3-0)

อินทรีย์เคมีสําหรับเคมีอุตสาหกรรม 1
3(3-0-6)
Organic Chemistry for Industrial Chemistry 1
สารอินทรี ย ์ ไฮบริ ไดเซชันของคาร์ บอนพันธะในสารประกอบอินทรี ย ์ การจําแนก
สารอินทรี ยท์ ี่มีหมู่ฟังก์ชนั เดียว ไฮโดรคาร์ บอน สู ตรโครงสร้าง การเรี ยกชื่อ สมบัติ การเตรี ยม ปฏิกิริยา
เคมีของ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สเตอริ โอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรี ย ์ สารประกอบ
อินทรี ยท์ ี่มีหมู่ฟังก์ชนั ชนิดต่างๆ เช่น แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ กรดคาร์ บอกซิ ลิก แอลดีไฮด์ คีโตนเอส
เทอร์ ความสําคัญของสารอินทรี ยเ์ หล่านี้ในอุตสาหกรรม
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รหัสวิชา
4022704

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีสําหรั บเคมีอุตสาหกรรม 1
1(0-3-0)
Organic Chemistry for Industrial Chemistry Laboratory 1
เทคนิคเบื้องต้นในการทําสารให้บริ สุทธิ์ เช่น การสกัด การกรอง การกลัน่ การตกผลึก
และโครมาโทรกราฟี การหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารอินทรี ย ์ การศึกษาสมบัติและปฏิกิริยา
เคมีของไฮโดรคาร์ บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ กรดคาร์ บอกซิ ลิก แอลดีไฮด์ คีโตน เอสเทอร์

4022705

อินทรีย์เคมีสําหรับเคมีอุตสาหกรรม 2
3(3-0-6)
Organic Chemistry for Industrial Chemistry 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4022703 อินทรีย์เคมีสําหรับเคมีอุตสาหกรรม 1
ศึกษาสู ตรโครงสร้าง การเรี ยกชื่อ สมบัติ การเตรี ยม ปฏิกิริยาเคมีของอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์ บอน เฮทเทโรไซคลิก อะซิ แทล คีแทล เอมีน อีเทอร์ อีพอกไซด์ กรดอะมิโนโปรตีน ไขมัน
คาร์ โบไฮเดรต ความสําคัญของสารอินทรี ยเ์ หล่านี้ในอุตสาหกรรม
4022706

ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีสําหรั บเคมีอุตสาหกรรม 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 กรดคาร์ บอกซิ ลิก แอลดีไฮด์ คีโตน ศึกษาวิธีการเตรี ยมสารอินทรี ยข์ ้นั พื้นฐาน
44022707

วิศวกรรมเคมีเทอร์ โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
Thermodynamics Engineering Chemistry
วิชาทีต่ ้ องมาสอบผ่ านก่ อน : 4091605 คณิตศาสตร์ สําหรั บวิทยาศาสตร์ 2
ศึกษาสมบัติของแก๊ส และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์ สารละลาย
สมดุลของเฟส กฎของเฟส สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า ไอออนและขั้วไฟฟ้า
4022708

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีเทอร์ โมไดนามิกส์
1(0-3-0)
Thermodynamics Engineering Chemistry Laboratory
การหาค่าคงที่ของแก๊ส ค่าความร้อนของปฏิกิริยา ศึกษาสมดุลของวัฏภาคและเคมีไฟฟ้ า
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4022709

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิศวกรรมเคมีจลนพลศาสตร์
3(3-0-6)
Kinetics Engineering Chemistry
วิชาทีต่ ้ องมาสอบผ่ านก่ อน : 4091605 คณิตศาสตร์ สําหรั บวิทยาศาสตร์ 2
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเร่ งปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ ของปฏิกิริยาเชิงซ้อน
จลนพลศาสตร์ ของโมเลกุล โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล เคมีพ้นื ผิว
4022710

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีจลนพลศาสตร์
1(0-3-0)
Kinetics Engineering Chemistry
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์ อัตราการเกิดปฏิกิริยา อันดับของปฏิกิริยา และความ

ตึงผิว
44022711

ชี วเคมีในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Biochemistry
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4022703 อินทรีย์เคมีสําหรับเคมีอุตสาหกรรม 1
ความสําคัญของบัฟเฟอร์ ในสิ่ งมีชีวติ เทคนิคการทําสารชีวโมเลกุลให้บริ สุทธิ์ ศึกษา
องค์ประกอบของเซลล์ โครงสร้าง สมบัติทางเคมีและหน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีน เอนไซม์
คาร์ โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก ฮอร์ โมน วิตามิน และเกลือแร่ กระบวนการย่อย การดูดซึ ม เมแทบ
อลิซึมและการควบคุมวิถีเมแทบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก
4022712

ปฏิบัติการชี วเคมีในอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
Industrial Biochemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทําให้ชีวโมเลกุลบริ สุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางเคมีและการวัด
ปริ มาณโปรตีน เอนไซม์ คาร์ โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิกและวิตามินบางชนิด ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ
จลนพลศาสตร์ ของเอนไซม์ และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
4022713

เคมีวเิ คราะห์ ในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Analytical Chemistry
การวิเคราะห์โดยนํ้าหนัก การวิเคราะห์โดยปริ มาตร การไทเทรตสารละลายประเภท
ต่างๆ การตกตะกอน การระเหยและการสกัดด้วยตัวทําละลาย เทคนิคต่างๆ ในทางเคมีวเิ คราะห์เชิงไฟฟ้า
เช่น วิธีโพเทนชิ โอเมตรี คูโลเมตรี คอนดักโทเมตรี โวลแทมเมตรี การวิเคราะห์โดยวิธีสทริ พพิง การแยก
สารโดยวิธีทางโครมาโทกราฟี
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4022714

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห์ ในอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
Industrial Analytical Chemistry Laboratory
การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการชัง่ นํ้าหนักและวัดปริ มาตร วิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณโดย
การวัดปริ มาตร การไทเทรตสารละลายประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์โดยนํ้าหนักโดยใช้ตวั ตกตะกอน
อินทรี ยแ์ ละตัวตกตะกอนอนิ นทรี ย ์ การสกัดด้วยตัวทําละลายชนิดต่าง ๆ วิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณโดย
เทคนิคเชิงไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพเทนชิ โอเมตรี คูโลเมตรี คอนดักโทเมตรี โวลแทมเมตรี วิธีสทริ พพิง
รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริ มาณด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี

4022715

สเปกโทรสโคปี
3(3-0-6)
Spectroscopy
ศึกษาหลักการส่ วนประกอบของเครื่ องมือและการประยุกต์ทางสเปกโทรสโกปี
ที่
เกี่ยวกับการดูดกลืนแสงและการคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เช่น การวิเคราะห์โดยอินฟราเรด
อัลตราไวโอเลต แสงวิสิเบิล อะตอมมิกแอบซอร์ พชัน อะตอมมิกอีมิสชัน เฟลมอีมิสชัน สเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ โครมาโทกราฟฟี ขั้นสู ง เช่นแก๊สโครมาโทกราฟฟี และไฮเพอร์ ฟอร์ แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟฟี

4022716

ปฏิบัติการสเปกโทรสโคปี
1(0-3-0)
Spectroscopy Laboratory
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือที่สอดคล้องกับวิชาสเปกโทรสโคปี

4023701

การปฎิบัติการหน่ วย
3(3-0-6)
Unit Operation
ศึกษาเกี่ยวกับหน่วย มิติ ของไหล การผสมสารตะกอน การกรองในอุตสาหกรรม การ
ลดขนาดของแข็ง การขนส่ งของแข็งโดยใช้ลม การถ่ายโอนความร้อน เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน การ
ผลิตความร้อน การผลิตไอนํ้า การละลาย การระเหย การตกผลึก รี เวิร์สออสโมซี ส อัลตราฟิ ลเตรชัน การ
ดูดซึ ม การดูดซับ การอบแห้ง การสกัดแยกสาร

4023702

กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Chemical Process
ศึกษาการทํางานโดยหลักทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี ยูนิตโอเปอเรชัน
การประยุกต์หลักทางเคมีในกระบวนการอุตสาหกรรม กระบวนการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น การ
ผลิตกรดซัลฟิ วริ ก เซรามิก พอลิเมอร์ ปุ๋ ย ยากําจัดวัชพืชและแมลง สบู่และสารซักฟอก สี และสารเคลือบ
ผิว และสารอื่นๆ ที่สาํ คัญ
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4023703

อุตสาหกรรม

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติการกระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
Industrial Chemical Process Laboratory
ปฏิบตั ิการทดลองในเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับรายวิชา 4024702 กระบวนการเคมี

4023704

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Product Quality Control
หลักการ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม การประยุกต์วิธีทางสถิติในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน การ
ตรวจสอบตัวอย่างวัสดุและผลิตภัณฑ์ แผนงานการควบคุมผลิตภัณฑ์ หลักการวิเคราะห์ราคาสิ นค้าทัว่ ไป
ระบบการจัดการในอุตสาหกรรม เช่น ISO 17025

4023705

ความปลอดภัยในกระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Safety in Industrial Chemical Process
ชนิดและสาเหตุของอุบตั ิเหตุประเภทต่าง ๆ เช่น อุบตั ิเหตุจากไฟไหม้เนื่องจากสาร
ไวไฟ อุบตั ิเหตุจากการระเบิดของสารเคมี อุบตั ิเหตุจากหม้อต้มนํ้าและระบบความดันสู ง อุบตั ิเหตุจาก
ความร้อนและอุณหภูมิที่สูงหรื อตํ่ามาก อุบตั ิเหตุจากเครื่ องใช้ไฟฟ้า อุบตั ิเหตุจากเครื่ องจักรกล และ
อุบตั ิเหตุจากการเคลื่อนย้ายวัสดุอนั ตรายและการเก็บรักษา การวิเคราะห์ความปลอดภัยและการหลีกเลี่ยง
การเกิดอุบตั ิเหตุ การเตรี ยมแผนฉุ กเฉิ น การบริ หารความปลอดภัยและความรับผิดชอบของโรงงาน
เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ
4024901

สั มมนาเคมีอุตสาหกรรม 1
1(0-2-1)
Industrial Chemistry Seminar 1
ศึกษางานวิจยั ทางเคมีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ จากวารสารหรื อตํารา หรื อบทวิจารณ์ในผล
การทดลองทฤษฎีทางอุตสาหกรรม นําผลการค้นคว้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
นักศึกษาแต่ละคนต้องส่ งรายงานเสนอผลงาน (ครั้งที่ 1)
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4024902

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สั มมนาเคมีอุตสาหกรรม 2
1(0-2-1)
Industrial Chemistry Seminar 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4024905 สั มมนาเคมีอุตสาหกรรม 1
ศึกษางานวิจยั ทางเคมีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ จากวารสารหรื อตํารา หรื อบทวิจารณ์ในผล
การทดลองทฤษฎีทางอุตสาหกรรม นําผลการค้นคว้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
นักศึกษาแต่ละคนต้องส่ งรายงานเสนอผลงาน (ครั้งที่ 2)

4024903

โครงร่ างโครงการวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
Industrial Chemistry Project Proposal
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และนําเสนอโครงร่ างโครงการวิจยั ทางด้านเคมีอุตสาหกรรมต่อ
คณะกรรมการประจําหลักสู ตร เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะปฏิบตั ิการวิจยั

4024904

โครงการวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Industrial Chemistry Project
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4024903 โครงร่ างโครงการวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม
ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบตั ิทดลองและวิจยั ตามโครงร่ างที่ผา่ นความเห็นชอบ รวบรวม เสนอ
ผลงาน เขียนรายงานผลการวิจยั

4023307

เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์ ในอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Organic Synthesis
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารเฮเทโรไซเคิล (Heterocycle)
ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม การสังเคราะห์และการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ สี ยอ้ ม ยารักษาโรค สารเติม
แต่งในยางและพลาสติก เป็ นต้น รวมถึงการสังเคราะห์สารอินทรี ยท์ ี่น่าสนใจ

4023308

4023707

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์ ในอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
Industrial Organic Synthesis Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสังเคราะห์สารอินทรี ยบ์ างชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เครื่ องมือวัดในกระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Instrument in Industrial Chemical Process
ชนิดและข้อจํากัดของเครื่ องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการเคมีอุตสาหกรรม เช่น เครื่ องมือ
วัดอุณหภูมิ ความดัน การไหลและระดับ การสอบเทียบเครื่ องมือวัด
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4024309

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เคมีของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
3(3-0-6)
Chemistry of Natural Products
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในเรื่ องของการแยก การทําให้
บริ สุทธิ์ การตรวจสอบโครงสร้าง และ การนําไปใช้งานในอุตสาหกรรม
4024601

การวิเคราะห์ ทางเคมีด้วยเครื่ องมือชั้ นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Instrument for Chemical Analysis
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4022715 สเปกโทรสโคปี
หลักการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือชั้นสู ง โดยเน้นข้อดีขอ้ เสี ยของวิธีวเิ คราะห์แต่ละวิธี
และวิธีการออปติไมซ์เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรงและแม่นยํา
4024701

วัสดุศาสตร์ เบื้องต้ น
2(2-0-4)
Introduction to Material Science
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ ยาง
พลาสติก โลหะและเซรามิกส์ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในอุตสาหกรรมเคมี รวมทั้งวิธีทดสอบทางการภาพและ
ทางเคมีของวัสดุประเภทต่าง ๆ
4024702

เคมีนิวเคลียร์ และเคมีรังสี
2(2-0-4)
Nuclear Chemistry and Radio Chemistry
กัมมันตภาพรังสี และเสถียรภาพทางนิวเคลียร์ สมการของการสลายตัวและการเพิ่มทาง
รังสี ปฏิกิริยาของรังสี ต่อสาร หลักการของการวัดกัมมันตภาพรังสี และการใช้เทรเซอร์ ทางเคมีและทาง
ขบวนการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี การใช้สารกัมมันตรังสี ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
4024703

อุตสาหกรรมเคมีเกษตร
3(3-0-6)
Agrochemical Industry
เคมีของดินประเภทต่าง ๆ การปนเปื้ อนของสารพิษในดิน การใช้ประโยชน์ของดิน
และสารเคมีที่ใช้เป็ นปุ๋ ยเคมี
การเก็บตัวอย่างดินและปุ๋ ยเพื่อการวิเคราะห์ทางคุณภาพและปริ มาณ
กรรมวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี หลักการใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์ การแปลความหมายของผลการ
วิเคราะห์ รวมทั้งศึกษากระบวนการผลิตปุ๋ ยเคมี ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญของอุตสาหกรรมด้านการ เกษตร
เคมี (Agrochemical industry)
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4024704

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เคมีอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Food Industrial Chemistry
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและสมบัติทางเคมีของสารอาหาร การถนอมอา หาร
การเติมแต่งสี กลิ่น รสในอาหาร การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางเคมีและทางจุลินทรี ยแ์ ละศึกษาถึง
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารชนิดต่าง ๆ

4024705

ยางและผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
Rubber and Products
ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ โครงสร้างและสมบัติของยาง ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องการผลิต
ยาง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางและผลิตภัณฑ์ของยาง

4024706

เคมีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Polymer Chemistry
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ การเกิดพอลิเมอร์ ไรเซชัน การสังเคราะห์พอลิเมอร์
กลไกของการเกิดพอลิเมอร์ การหาขนาดโมเลกุล การทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์ อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสารพอลิเมอร์

4024707

เคมีเครื่ องสํ าอาง
2(2-0-4)
Cosmetic Chemistry
องค์ประกอบ การผลิต ประโยชน์และพิษที่เกิดจากเครื่ องสําอาง การวิเคราะห์
เครื่ องสําอาง เครื่ องสําอางเกี่ยวกับผม เล็บ หน้า ผิว ยาระงับกลิ่นตัว สบู่ และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อุตสาหกรรมผลิตยาสระผม สบู่ และเครื่ องสําอาง

4024708

เคมีนํา้ หอม
2(2-0-4)
Perfume Chemistry
ส่ วนประกอบของต้นไม้ที่ให้น้ าํ หอม การสกัดสารที่มีกลิ่นหอมหรื อนํ้าหอมจากส่ วน
ต่าง ๆ ของพืช การสังเคราะห์น้ าํ หอม และอุตสาหกรรมนํ้าหอม

4024709

อุตสาหกรรมการผลิตแก้ ว
3(3-0-6)
Glass Production Industry
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแก้ว การผลิตแก้ว การเป่ าแก้ว การขึ้นรู ปแก้วเป็ น
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว
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4024710

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปิ โตรเคมี
3(3-0-6)
Petrochemistry
ธรรมชาติและองค์ประกอบของปิ โตรเลียม กระบวนการกลัน่ ลําดับส่ วน นํ้ามัน
เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกปิ โตรเลียม การทําอุตสาหกรรมจากส่ วนต่าง ๆ ของปิ โตรเลียม
4024711

เทคโนโลยีเซรามิกส์
3(3-0-6)
Ceramic Technology
ความเป็ นมาของเซรามิกส์ถึงปั จจุบนั บทบาทที่สาํ คัญของการทําผลิตภัณฑ์อุตสา หกร
รมเครื่ องปั้ นดินเผา (Pottery) ในส่ วนขั้นตอนการผลิตและการความรู ้ความเข้าใจสมบัติทางเค มีและ
กายภาพที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ ดินปั้ นวัสดุ เคลือบ สี เขียน การขึ้นรู ป การตกแต่ง การตากแห้ง และการเผา
สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผา คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่ องปั้ นดินเผาและ
การทดสอบ
4024712

เทคโนโลยีการชุ บผิว
2(2-0-4)
Coating Technology
หลักการชุบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า เครื่ องมือและอุปกรณ์การชุบ การทําความสะอาดผิว
ก่อนชุบ การชุบผิวทองแดง นิกเกิล โครเมียม ตะกัว่ ดีบุก ทองเหลือง เงิน ทอง โรเดียม แพลตินมั การชุบ
พลาสติกด้วยโลหะ ความปลอดภัยในการชุบ และอุตสาหกรรมการชุบผิว

4024713

เคมีส่ิ งทอ
2(2-0-4)
Textile Chemistry
สารที่ทาํ ให้เกิดสี ชนิดและองค์ประกอบของสี การผลิตสี ยอ้ ม สี พิมพ์ เพื่อใช้ในงาน
ด้านต่างๆ การควบคุมคุณภาพสี สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสี ยอ้ ม การใช้ประโยชน์ของสี ยอ้ ม
ในอุตสาหกรรมสิ่ งทอ รวมทั้งเทคนิคการย้อมผ้าประเภทต่าง ๆ และการทดสอบความคงทนของสี ยอ้ ม
บนเนื้ อผ้า
4024714

เทคโนโลยีสะอาดและสิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Clean Technology and Environment
แหล่งของพลังงานและการนําไปใช้โดยเน้นพลังงานสะอาด เทคโนโลยีสะอาดและการ
นําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมฟอกย้อมและ
สิ่ งทอ อุตสาหกรรมพลาสติก การสังเคราะห์สะอาด และการออกแบบเพื่อสิ่ งแวดล้อม
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4024715

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เคมีสภาวะแวดล้ อมในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Environmental Chemistry
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม จากห้องปฏิบตั ิการและจากสารเคมีที่ใช้ในการสงคราม
มลพิษทางนํ้า ดินและอากาศ มลพิษทางเกษตรกรรม มลพิษทางรังสี และความร้อน
4024716

ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้ อมในอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
Industrial Environmental Chemistry Laboratory
การวิเคราะห์อินทรี ยว์ ตั ถุ การวัด pH และการวัดปริ มาณเกลือที่ละลายได้ในดิน การ
วิเคราะห์หาค่าออกซิ เจนที่ละลายในนํ้า ค่าความต้องการออกซิ เจนทางชีวเคมี และทางเคมี การวิเคราะห์
หาไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ในดินและนํ้า การวิเคราะห์โลหะหนัก
17.6.2.3 พืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ

รหัสวิชา
4023805

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พเคมีอุตสาหกรรม
2(90)
Preparation for Professional Experience in Industrial Chemistry
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน ก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ า ชีพ ใน
ด้านการรับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณ์ หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม
4024806

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พเคมีอุตสาหกรรม
5(450)
Field Experience in Industrial Chemistry
ให้มีการฝึ กไม่ต่าํ กว่า 450 ชัว่ โมง ในสถานประกอบการที่เป็ นของเอกชน หรื อ
หน่วยงานของรัฐที่เหมาะสม ในเรื่ องเกี่ยวกับงานด้านเคมีอุตสาหกรรม
17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว

