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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาเคมีท่ีมีความรู้พื้นฐานดา้นเคมีตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิ และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบติั และ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์ขอ้มูลได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิตรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 อธิบายความรู้ทางเคมีไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
PLO2 ใชส้ารเคมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางเคมีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
PLO3 ปฏิบติัตามหลกัระบบประกนัคุณภาพท่ีส าคญัของหอ้งปฏิบติัการและโรงงานอุตสาหกรรม 
PLO4 ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลทางเคมีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO5 ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อแกปั้ญหาทางเคมีหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสถานประกอบการบนพื้นฐานของ 
           เหตุและผล 
PLO6 ประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์หรือกระบวนการวจิยัเพื่อนาไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ 
           นวตักรรม 
PLO7 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและแสวงหา 
           ความรู้เพื่อพฒันาตนเอง 
PLO8 ส่ือสารและน าเสนอดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
PLO9 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง/ตาม 
           ระเบียบวนิยัขององคก์ร/สังคม/บทบญัญติัของกฎหมาย 
PLO10 มีภาวะผูน้าและผูต้าม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถทางานเป็นทีมเพื่อน าไปสู่ 
            ความส าเร็จหรือเป้าประสงคข์ององคก์ร 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  121 หน่วยกติ 

ก. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Health for All 
315-200  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติที่สันติ  5 หน่วยกติ 
895-001  พลเมืองท่ีดี   2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
950-102  ชีวติท่ีดี   3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกติ 
 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
315-201  ชีวติแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
 การรู้ดิจิทลั 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 
สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกติ 
 การคิดเชิงระบบ 
315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 
 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
315-100  ค านวณศิลป์   2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 
 



สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Essential English 
890-002  ภาษาองักฤษในชีวติประจาวนั   2((2)-0-4) 
 Everyday English 
890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 English in the Digital World 
890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ   2((2)-0-4) 
 English for Academic Success 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
 เลือกเรียนจากรายวชิาในสาระน้ี จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
061-001  ความงามของนาฏศิลปไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance 
142-135  พบัเพียบเรียบร้อย  1((1)-0-2) 
 Paper Craft 
142-136   ป้ันดินให้เป็นดาว  1((1)-0-2) 
 Sculpture   
142-137   ใคร ๆ ก็วาดได ้  1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw 
142-138   มนตรั์กเสียงดนตรี  1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics 
142-139   ท่องโลกศิลปะ  1((1)-0-2) 
 Through The World of Art 
142-234   โลกสวย  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful 
142-237   ดีไซน์เนอร์ชุดด า  1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires 
340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ   1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
 



472-116   ถกัทอเส้นใยเขา้ใจทอ้งถ่ิน  1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric 
472-117   สุขภาพดีชีวมีีสุข  1((1)-0-2) 
 Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
895-020  ขิมไทย   1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing 
895-022  จงัหวะจะเพลง   1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 
895-023  กีตาร์   1((1)-0-2) 
 Guitar 
895-024  อูคูเลเล่   1((1)-0-2) 
 Ukulele 
895-025  ฮาร์โมนิกา   1((1)-0-2) 
 Harmonica 
895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน   1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection 
895-027  อรรถรสภาษาไทย   1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language 
895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
895-030 วา่ยน ้า  1((1)-0-2) 
 Swimming 
895-031  เทนนิส   1((1)-0-2) 
 Tennis 
895-032  บาสเกตบอล   1((1)-0-2) 
 Basketball 
895-033  กรีฑา   1((1)-0-2) 
 Track and Field 
895-034  ลีลาศ   1((1)-0-2) 
 Social Dance 
 



895-035  เปตอง   1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036  ค่ายพกัแรม   1((1)-0-2) 
 Camping 
895-037  แบดมินตนั   1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038  เทเบิลเทนนิส   1((1)-0-2) 
 Table Tennis 
895-039  การออกกาลงักายเพื่อสุขภาพ   1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 
 
 วชิาเลือก 6 หน่วยกติ  
 เลือกเรียนรายวชิากลุ่มภาษาและการส่ือสารอยา่งงนอ้ย จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
142-111  ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ    2((2)-0-4) 
 English Booster 
142-112  องักฤษออนแอร์  2((2)-0-4) 
 English On Air 
142-115  ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2) 
 English for Basic IT 
142-116  องักฤษจริตจะกา้น   1((1)-0-2) 
 English Pronunciation 
142-211  องักฤษกนัทุกวนั    2((2)-0-4) 
 English Everyday 
142-212  ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาปัจเจกบุคคล   2((1)-2-3) 
 English for Personality Development 
142-214  ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง   1((1)-0-2) 
 Media Language and Art of Storytelling 
890-010  การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Improving English Writing Skills 
890-011  อ่านไดใ้กลต้วั   2((2)-0-4) 
 Reading All Around 
890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน   2((2)-0-4) 
 Strategic Reading for Greater Comprehension 



890-013  อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ   2((2)-0-4) 
 Better Academic Texts Readers 
890-014  ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง   2((2)-0-4) 
 English Pronunciation through Songs 
890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4) 
 English Grammar for Real Life Communication 
890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 English Conversation 
890-021  ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 From Listening to Speaking English 
890-022  การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Presentations and Public Speaking in English 
890-023  การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4) 
 Learning English through Cultures 
890-024  รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Creating English Short Films 
890-025  ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ   2((2)-0-4) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Reading to Write in English 
890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ   2((2)-0-4) 
 English Communication for Business 
890-031  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 English in the Workplace 
890-032  ภาษาองักฤษสาหรับนกัท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 English for Travelers 
890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  2((2)-0-4) 
 English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน   2((2)-0-4) 
 Writing for Job Application 
890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน   2((2)-0-4) 
 English for Job Interview 
 



890-050  แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4) 
 Google Translate Me 
890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4) 
 English Twenty-Four/Seven 
890-061  ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 English for Digital Literacy 
890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน   2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Employment 
890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ   2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Higher Studies 
891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Japanese 
891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in Daily Life 
891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in the Workplace 
891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Chinese 
891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in Daily Life 
891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in the Workplace 
891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Malay 
891-031  สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจาวนั   2((2)-0-4) 
 Malay Conversation in Daily Life 
891-032  สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 Malay Conversation for Tourism 
891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Korean 
891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in Daily Life 
 



891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in the Workplace 
891-050  ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic German 
 และเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระท่ีก าหนดหรือจากรายวชิาเลือกของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปท่ี
เปิดสอนในคณะ/วทิยาเขตต่าง ๆ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป
ซ่ึงผา่น ความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไปมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 4 หน่วยกิต โดยเลือก
รายวชิาจากกลุ่ม ภาษาและการส่ือสารและ/หรือรายวชิาต่อไปน้ี 
 001-131  สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4)  
 Healthy Body and Mind 
190-404  ธรรมชาติบาบดั   2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
315-103  ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา   2((2)-0-4)  
 Introduction to Intellectual Property  
315-203  กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
 Key to Nature  
336-214  กินดี ชีวติดี   2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy  
336-215  ชีวติปลอดภยัจากสารพิษ   2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances  
336-216  ยาและสุขภาพ   2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
340-103  วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวิต   2((2)-0-4)  
 Applied Science for Life  
340-151  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Science and Technology in Daily Life  
348-103  การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี  2((2)-0-4)  
 Applied Nanotechnology  
874-192  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Law relating to Occupations and Everyday Life 
874-193  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม  2((2)-0-4) 
 General Principles of Law and Judicial Process 
 



874-194  ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4) 
 Taxation and Life 
874-195  สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
895-040  จิตวทิยาความรัก   2((2)-0-4)  
 Psychology of Love  
895-041  ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042  ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21   2((2)-0-4)  
 Art of Communication in Thai Language in the 21st Century  
895-043  การใชภ้าษาไทย   2((2)-0-4)  
 Thai Usage  
895-044  ภาษาไทยร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language  
895-045  ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills  
895-046  ความคิดและการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication  
895-047  ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies 
895-048  การวาดเส้นและระบายสี   2((2)-0-4) 
 Drawing and Painting 
895-049  ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4) 
 Art for Happiness 
895-050  ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4) 
 Arts in Multicultural Society 
895-051  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4) 
 Contemporary Arts and Culture 
895-052  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  2((2)-0-4) 
 Creative Tourism 
895-053  การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา    2((2)-0-4) 
 Volunteer tourism 
 



895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั   2((2)-0-4) 
 Learning through Backpacking Trips 
895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4) 
 World Heritage Journey 
895-056  สงขลาศึกษา   2((2)-0-4) 
 Songkhla Studies 
895-057  ดนตรีไทย   2((2)-0-4) 
 Thai Classical Music 
895-058  สังคีตศิลป์ไทย   2((2)-0-4) 
 Thai Music Art 
895-059  ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4) 
 Western Music 
895-060  การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4) 
 Physical Education and Recreation 
895-061  ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4) 
 Fit and Firm 
895-062  ลดเวลานัง่ เพิ่มเวลายนื   2((2)-0-4) 
 Active Lifestyle 
895-063  อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4) 
 Fat to Fit 
895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ   2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ  85 หน่วยกติ 

 1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  25 หน่วยกติ 
322-101  แคลคูลสั 1  3((3)-0-6)  
 Calculus I 
322-106  คณิตศาสตร์และสถิติ  3((3)-0-6)  
 Mathematics and Statistics 
324-101  เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6) 
 General Chemistry I 
324-102   เคมีทัว่ไป 2  3((3)-0-6) 
 General Chemistry II 



325-101  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
325-102 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory II 
330-101  หลกัชีววทิยา 1  3((3)-0-6) 
 Principles of Biology I 
331-101  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1  1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6)  
 Fundamental Physics 
332-109  ฟิสิกส์ประยกุตส์ าหรับวทิยาศาสตร์กายภาพ  3((2)-2-5) 
 Applied Physics in Physical Science 
333-101  ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0)  
 Fundamental Physics Laboratory 
 
2) กลุ่มวชิาบังคับ   
    2.1 แผนการศึกษาปกติ   52 หน่วยกติ      
    2.2 แผนสหกจิศึกษา   56  หน่วยกติ 
 โมดูล 
324-240 เทคนิคและเคร่ืองมือส าหรับคุณภาพแลปริมาณวิเคราะห์ 9((7)-6-14) 
              Techniques and Instrumental for Qualitative and Quantitative Analysis 
324-350 การจดัการและระบบประกนัคุณภาพของหอ้งปฏิบติัการและ 8((7)-2-15) 
               โรงงานอุตสาหกรรม 
 Management and Quality Assurance System of Laboratory and Industry 
 รายวชิา 
324-211 เคมีอนินทรีย ์1  2((2)-0-4) 
              Inorganic Chemistry I 
324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  2((2)-0-4) 
 Physical Chemistry I 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2  3((3)-0-6) 
 Physical Chemistry II 
324-231 เคมีอินทรีย ์1  3((3)-0-6) 
 Organic Chemistry I 



324-232 เคมีอินทรีย ์2   3((3)-0-6) 
 Organic Chemistry II 
324-311 เคมีอนินทรีย ์2   3((3)-0-6) 
 Inorganic Chemistry II 
324-321 เคมีควอนตมัและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกุล   3((3)-0-6) 
 Quantum Chemistry and Molecular Spectroscopy 
324-331 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย ์  2((2)-0-4) 
 Organic Spectroscopy 
324-354 เคมีส่ิงแวดลอ้ม   2((2)-0-4) 
 Environmental Chemistry 
324-381 สัมมนาทางเคมี   1(0-2-1) 
 Seminar in Chemistry 
325-231 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์  1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory 
325-311 ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์  1(0-3-0) 
 Inorganic Chemistry Laboratory 
325-321 ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์   1(0-3-0) 
 Physical Chemistry Laboratory 
325-399 การฝึกงานทางเคมี (ส าหรับนกัศึกษาแผนการศึกษาปกติ)       1(0-6-0) 
 Chemistry Job Training 
325-491 โครงงานทางเคมี 1 (ส าหรับนกัศึกษาแผนการศึกษาปกติ)      3(0-9-0) 
 Project in Chemistry I 
325-493  สหกิจศึกษา 1 (ส าหรับนกัศึกษาแผนสหกิจศึกษา)    8(0-40-0) 
 Cooperative Education I 
328-204  หลกัการทางชีวเคมีส าหรับนกัศึกษาวทิยาศาสตร์   4((3)-3-6) 
 Principles of Biochemistry for Science Students 
  
3) กลุ่มวชิาเลือก 
    3.1 แผนการศึกษาปกติ   8 หน่วยกติ      
    3.2 แผนสหกจิศึกษา   4  หน่วยกติ 
 นกัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเคมีรหัส 324 ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต (ส าหรับ 
นักศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษาปกติ) หรือ 4 หน่วยกิต (ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา) หาก
ต้องการ เลือกรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาอ่ืนหรือคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ



มหาวิทยาลยัอ่ืน ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลกัสูตร
ก่อนลงทะเบียนเรียนรายวชิา ดงักล่าว 
324-314 โครงสร้างและการตรวจสอบเบ้ืองตน้ของวสัดุอนินทรีย ์ 2((2)-0-4) 
 Structures and Basic Characterizations of Inorganic Materials 
324-315 วธีิการเชิงฟิสิกส์และเคร่ืองมือในเคมีอนินทรีย ์  2((2)-0-4) 
 Physical Methods and Instruments in Inorganic Chemistry 
324-316 สารอนินทรียแ์ละการประยกุตใ์ช ้  2((2)-0-4) 
 Inorganic Chemicals and Their Uses 
324-317 เคมีซุปราโมเลกุลเบ้ืองตน้                                          2((2)-0-4) 
 Introduction to Supramolecular Chemistry 
324-318 สารเชิงซอ้นและของแขง็อนินทรียเ์พื่อเทคโนโลยสีะอาด  2((2)-0-4) 
 Complexes and Inorganic Solids for Clean Technology 
324-324 ผลึกศาสตร์เคมีและการประยกุตใ์ชห้าโครงสร้างสาร 3 มิติ   2((2)-0-4) 
 Chemical Crystallography and Application for Three Dimensional Structure 
324-325 การเขียนโปรแกรมส าหรับนกัเคมี   2((2)-0-4) 
 Programming for Chemists 
324-326 หวัขอ้พิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1   2((2)-0-4) 
 Special Topics in Physical Chemistry I 
324-332 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์  2((2)-0-4) 
 Organic Reaction Mechanisms 
324-333 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ   2((2)-0-4) 
 Natural Products 
324-334 เคมีอินทรียสังเคราะห์   2((2)-0-4) 
 Organic Synthesis 
324-335 วสัดุนาโนอินทรีย ์  2((2-0-4) 
 Organic Nanomaterials 
324-336 หวัขอ้พิเศษทางเคมีอินทรีย ์  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Organic Chemistry 
324-341 การวเิคราะห์ทางเคมีโดยใชเ้คร่ืองมือขั้นสูง   2((2)-0-4) 
 Advanced Instrumental Analysis 
324-342 การวเิคราะห์สารอินทรียป์นเป้ือนปริมาณนอ้ยในอาหารและส่ิงแวดลอ้ม 2((2)-0-4) 
 Analysis of Trace Organic Contaminants in Food and Environment 
 



324-343 หวัขอ้พิเศษทางเคมีวเิคราะห์ 1           2((2)-0-4) 
Special Topics in Analytical Chemistry I 

324-344 หวัขอ้พิเศษทางเคมีวเิคราะห์ 2           2((2)-0-4) 
Special Topics in Analytical Chemistry II 

324-351 พลงังานทางเลือกจากชีวมวล           2((2)-0-4) 
 Alternative Energy from Biomass 
324-352 หลกัการเบ้ืองตน้สาหรับ MATLAB         2((2)-0-4) 

Introduction to MATLAB 
324-353 หลกัการกดักร่อน          2((2)-0-4) 

Principles of Corrosion 
324-355 หวัขอ้พิเศษทางเคมีประยกุต ์        2((2)-0-4) 

Special Topics in Applied Chemistry 
325-301 เทคนิคการเป่าแกว้เบ้ืองตน้         1(0-3-0) 

Basic Glass Blowing Technique 
325-492 โครงงานทางเคมี          2 3(0-9-0) 

Project in Chemistry II 
325-494 สหกิจศึกษา 2 (สาหรับนกัศึกษาแผนสหกิจศึกษา)*      8(0-40-0) 

Cooperative Education II 
* ส าหรับนกัศึกษาท่ีลงวชิา 325-493 สหกิจศึกษา 1 ในภาคการศึกษาท่ี 1 แลว้ และประสงคจ์ะปฏิบติัสหกิจ 
ศึกษาต่อเน่ืองในภาคการศึกษาท่ี 2 

เพื่อใหก้ารพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจก าหนดรายวชิาอ่ืนท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ 
มหาวทิยาลยัอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ มีประโยชน์ใหเ้ป็นวชิาเลือกใน
กลุ่มวชิาเฉพาะดา้นเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม 
 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์หรือ 
มหาวทิยาลยัอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีเน้ือหารายวชิาไม่ซ ้ าซอ้นหรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหา
รายวชิาท่ีเรียนมาแลว้ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลกัสูตร 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                      จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6) 
324-101 เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6) 
325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0) 
330-101 หลกัชีววทิยา 1  3((3)-0-6) 
331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน   1(0-3-0) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั)   ((x)-y-z) 
 รวม  18(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                          จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ  3((3)-0-6) 
324-102 เคมีทัว่ไป 2  3((3)-0-6) 
325-102 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2  1(0-3-0) 
332-109 ฟิสิกส์ประยกุตส์าหรับวทิยาศาสตร์กายภาพ  3((2)-2-5) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั)  6((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก)  2((x)-y-z) 
 รวม  18(x-y-z) 
หมายเหตุ นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต่ากวา่เกณฑท่ี์กาหนดใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยคณะหรือ 
                มหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
324-211 เคมีอนินทรีย ์1  2((2)-0-4) 
324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  2((2)-0-4) 
324-231 เคมีอินทรีย ์1  3((3)-0-6) 
328-204 หลกัการทางชีวเคมีสาหรับนกัศึกษาวทิยาศาสตร์  4((3)-3-6) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั)  6((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก)  2((x)-y-z) 
 รวม  19(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2            3((3)-0-6) 
324-232 เคมีอินทรีย ์2            3((3)-0-6) 
324-240 เทคนิคและเคร่ืองมือสาหรับคุณภาพและปริมาณวเิคราะห์      9((7)-6-14) 
325-231 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์          1(0-3-0) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั)         3((x)-y-z) 
  รวม  19(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
324-311 เคมีอนินทรีย ์2         3((3)-0-6) 
324-331 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย ์      2((2)-0-4) 
324-350 การจดัการและระบบประกนัคุณภาพของหอ้งปฏิบติัการ    8((7)-2-15) 
              และโรงงานอุตสาหกรรม 
325-321 ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์        1(0-3-0) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั)      2((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก)      2((x)-y-z) 
             รวม                                                                                                             18(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                    จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
324-321 เคมีควอนตมัและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกุล     3((3)-0-6) 
325-311 ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์       1(0-3-0) 
325-399 การฝึกงานทางเคมี        1(0-6-0) 
324-354 เคมีส่ิงแวดลอ้ม         2((2)-0-4) 
324-3xx กลุ่มวชิาเลือก         4(x-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั)      4((x)-y-z) 
               รวม          15(x-y-z) 

แผนสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                          จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
324-321 เคมีควอนตมัและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกุล     3((3)-0-6) 
324-381 สัมมนาทางเคมี         1(0-2-1) 
325-311 ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์       1(0-3-0) 
324-354 เคมีส่ิงแวดลอ้ม         2((2)-0-4) 
324-3xx กลุ่มวชิาเลือก         4(x-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก)      4((x)-y-z) 
              รวม          15(x-y-z) 



หมายเหตุ ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษาในปีท่ี 4 ตอ้งเขา้ โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ    
สหกจิศึกษาจานวน 30 ช่ัวโมง เพิ่มเติมจากการลงทะเบียนปกติ 
 

ปีที ่4 
แผนการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
324-381 สัมมนาทางเคมี         1(0-2-1) 
325-491 โครงงานทางเคมี 1        3(0-9-0) 
324-3xx กลุ่มวชิาเลือก         4(x-y-z) 
              รวม          8(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี         6(x-y-z) 
              รวม                                                                                                            6(x-y-z) 
 
แผนสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

     จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
325-493 สหกิจศึกษา         8(0-40-0) 
              รวม                                                                                                           8(0-40-0) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
                                                                                     จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี         6(x-y-z) 
               รวม                                                                                                                  6(x-y-z) 
 
 
 



                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 อธิบายความรู้ทางเคมีไดถู้กตอ้งตาม
หลกัวิชาการ  

1. การจัดล าดับรายวิชาตามความ
ต่อเน่ืองง่ายยาก
2. สอนแบบบรรยาย  ถาม-ตอบใน
ชั้ น เรียน /การเรียนการสอนแบบ
active learning/การเรียนการสอน
แบบ WIL
3. จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ /ราย
วิชาสหกิจ/รายวิชาโครงงาน/รายวิชา
สมัมนา
4. มอบห ม าย ให้ ค้น ค ว้า  เขี ยน
รายงาน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน
5. ทบทวนบทเรียนเดิม เช่ือมโยงสู่
บทเรียนใหม่
6. จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง

1. การทดสอบยอ่ย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
3. การน าเสนอผลงาน
4. การท างาน ท่ีได้รับมอบหมาย /
รายงาน

PLO2 ใชส้ารเคมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือทาง
เคมีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

1. มีรายวิชาปฏิบัติการควบคู่กับ
รายวิชาทฤษฎีเพ่ือเน้นทกัษะการใช้
เคร่ืองมือพ้ืนฐานและเคร่ืองมือขั้น
สูง
2. มีรายวิชาเคมีกับความปลอดภัย
รายวิชามาตรวิทยาและการประกัน
คุณภาพในห้องปฏิบัติการ  และ
รายวิช า เค มี อุ ต ส าหกรรม  เพ่ื อ
เพ่ิมพูนความรู้ด้านความปลอดภัย
และการบริหารงานคุณภาพ
3. จดัใหมี้รายวิชาปฏิบติัการ/รายวิชา
โครงงาน/รายวิชา
สมัมนา/รายวิชาสหกิจศึกษา/รายวิชา

1. การทดสอบปฏิบติัยอ่ย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
3. การน าเสนอผลงาน
4. การท างาน ท่ีได้รับมอบหมาย /
รายงาน
5. ประเมินจากความสามารถในการ
ใช้ทักษะในการใช้สารเคมีอุปกรณ์
และเคร่ืองมือทางเคมีต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและปลอดภยั



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

ฝึกงาน 
4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม
การใชเ้คร่ืองมือและความรู้ดา้นการ
บ ริห ารงาน คุณ ภาพ  ซ่ึ งจัด โดย
ภาควิชาเคมี คณะฯและมหาวิทยาลยั 

PLO3 ปฏิบัติงานตามหลักระบบประกัน
คุณภาพท่ีส าคัญของห้องปฏิบัติการและ
โรงงานอุตสาหกรรม 

1. มีรายวิชาปฏิบัติการควบคู่กับ
รายวิชาทฤษฎีเพ่ือเน้นทกัษะการใช้
ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ให้ อ ง
ปฏิบติัการและโรงงานอุตสาหกรรม 
2. มีรายวิชาเคมีกับความปลอดภัย 
รายวิชามาตรวิทยาและการประกัน
คุณภาพในห้องปฏิบัติการ  และ
รายวิช า เค มี อุ ต ส าหกรรม  เพ่ื อ
เพ่ิมพูนความรู้ด้านความปลอดภัย
และการบริหารงานคุณภาพ 
3. จดัใหมี้รายวิชาปฏิบติัการ/รายวิชา
โครงงาน/รายวิชา 
สมัมนา/รายวิชาสหกิจศึกษา/รายวิชา
ฝึ ก งาน  สนับ ส นุ นการ เข้ า ร่ วม
กิจกรรมการอบรมระบบประกัน
คุณภาพท่ีสาคญัของห้องปฏิบติัการ
และโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงจดัโดย
ภาควิชาเคมี คณะฯและมหาวิทยาลยั 

1. การทดสอบปฏิบติัยอ่ย/การอบรม 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน 
3. การน าเสนอผลงาน 
4. การท างาน ท่ีได้รับมอบหมาย /
รายงาน 
5. ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายระบบประกนัคุณภาพท่ีสาคญั
ของห้องป ฏิบั ติการและโรงงาน
อุตสาหกรรม 

PLO4 ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลทาง
เคมีไดถู้กตอ้ง 

1. มอบหมายงาน ท่ีอาศัยการคิด
วิเคราะห์เชิงตวัเลขในการแกปั้ญหา 
2. จดัใหมี้รายวิชาปฏิบติัการ/รายวิชา
โครงงาน /รายวิช าสั มมน า /ราย
วิชาสหกิจศึกษา 
3. จัดให้มีรายวิชาท่ีมีการใช้สถิติ /
คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ 
4. ส่งเสริม/มอบหมายงานทางเคมี
ให้คน้ควา้โดยมีการผนวกใชค้วามรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ
วิเคราะห์และประมวลผล 

1. การทดสอบปฏิบติัยอ่ย/การอบรม 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน 
3. การน าเสนอผลงาน 
4. การท างาน ท่ีได้รับมอบหมาย /
รายงาน 
5. ประเมินจากงานท่ีไดใ้ชค้วามรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในการวิ เคราะห์และ
ประมวลผล 
6. ประเมินจากการน าเสนอแบบปาก
เปล่า  และ /หรือการใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์และ 
ประมวลผล 
7. ประเมินจากการตอบค าถาม 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

8. ประเมินจากความสามารถในการ
ใช้ทักษะทางสถิติ/คณิตศาสตร์ เพ่ือ
วิเคราะห์หรืออภิปรายผลงานได ้

อยา่งเหมาะสม 
PLO5 ประยุกตใ์ชค้วามรู้เพ่ือแกปั้ญหาทาง
เค มี ห รื อ ปั ญ ห า ท่ี เกิ ด ข้ึ น จ ากส ถ าน
ประกอบการบนพ้ืนฐานของเหตุและผล 

1. การจัดล าดับรายวิชาตามความ
ต่อเน่ืองง่ายยาก 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning และ WIL 
3. การจัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ /
รายวิชาโครงงาน/วิชาสหกิจศึกษา/
รายวิชาสมัมนา/รายวิชาฝึกงาน 
4. มอบห ม าย ให้ ค้น ค ว้า  เขี ยน
รายงานและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5. ทบทวนบทเรียนเดิม เช่ือมโยงสู่
บ ท เรี ย น ให ม่ ทั้ ง ใน แ ล ะน อ ก
หอ้งเรียน 
6. จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมี 

ประสบการณ์ตรง 

1. การทดสอบปฏิบติัยอ่ย/การอบรม 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน 
3. การน าเสนอผลงาน 

4. การท างาน ท่ีได้รับมอบหมาย /
รายงาน 
5. ประเมินจากงานท่ีได้ประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาทางเคมี  หรือ
ปั ญ ห า ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ า ก ส ถ า น
ประกอบการ 
6. ประเมินจากการน าเสนอแบบปาก
เปล่า และ/ประยุกต์ใช้ความรู้  เพ่ือ
แก้ปัญ ห าทางเค มี  ห รือ ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากสถานประกอบการในกา
วิเคราะห์และประมวลผล 
7. ประเมินจากการตอบค าถาม 
8. ประเมินจากความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแกปั้ญหาทาง
เคมี หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสถาน
ประกอบการ  เพ่ื อวิ เคราะห์ ห รือ
อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

PLO6 ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ก ร ะบ วน ก ารท าง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจยัเพ่ือนา
ไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรม 

1. การจัดล าดับรายวิชาตามความ
ต่อเน่ืองง่ายยาก 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning และ WIL 
3. การจัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ /
รายวิชาโครงงาน /รายวิชาสหกิจ
ศึกษา /รายวิช าสัมมนา /รายวิช า
ฝึกงาน 
4. มอบห ม าย ให้ ค้น ค ว้า  เขี ยน
รายงานและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
5. ทบทวนบทเรียนเดิม เช่ือมโยงสู่
บ ท เรี ย น ให ม่ ทั้ ง ใน แ ล ะน อ ก

1. การสอบขอ้เขียน/สอบปฏิบติั/สอบ
ปากเปล่า 
2. ประเมินจาการการน าเสนอผลงาน
หน้าชั้ น/การตอบค าถาม/การเขียน
รายงาน/การแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนประเดน็อภิปรายต่างๆ 
3. การท างาน ท่ีได้รับมอบหมาย /
รายงาน 
4. ประเมินจากงานท่ีใช้วิทยาศาสตร์ 
หรือกระบวนการวิจยัเพ่ือน าไปสู่การ
สร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรม 

5. ประเมินจากความสามารถในการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

หอ้งเรียน 
6. จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมี 
ประสบการณ์ตรงเพ่ือน าไปสู่การ
สร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรม 

ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือ
กระบวนการวิจยัเพ่ือน าไปสู่การ 
สร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรม 

PLO7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล  และแสวงหาความรู้เพ่ือ
พฒันาตนเอง 

1. ส่ ง เส ริม ให้ นั ก ศึ กษ า เข้า ร่ วม
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
3. จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่น 
การสืบค้นฐานข้อมูล  การจัดการ
เรียนแบบ  E-learning การน าเสนอ
งานหนา้ชั้นเรียน 

1. การทดสอบปฏิบติัยอ่ย/การอบรม 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การท างาน ท่ีได้รับมอบหมาย /
รายงาน 
4. ประเมินจากงานท่ีได้ใช้ความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ประเมินจากการน าเสนอแบบปาก
เป ล่ า  แ ล ะ /ห รื อ ก าร ใช้ ค ว าม รู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ประเมินจากความสามารถในการ
ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือวิเคราะห์หรืออภิปรายผลงานได้
อยา่งเหมาะสม 

PLO8 ส่ือสารและน าเสนอด้วยภาษาไทย   
และภาษาองักฤษได้อย่างถูกต้องและตรง
ความหมาย 

1. ส่ ง เส ริม ให้ นั ก ศึ กษ า เข้า ร่ วม
กิจกรรมของชมรมภาษาต่างประเทศ 
2. ใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ี เป็น
ภาษาองักฤษ 
3. จดักิจกรรมในชั้นเรียนท่ีส่งเสริม
และพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
4. ส่ ง เส ริม ให้ นั ก ศึ กษ า เข้า ร่ วม
กิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ี
จัดโดยภาควิช าเค มี  คณะฯและ
มหาวิทยาลยั 
5. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน 

ต่างประเทศ 

1. การทดสอบปฏิบติัยอ่ย/การอบรม 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน 
3. การน าเสนอผลงาน 
4. การท างาน ท่ีได้รับมอบหมาย /
รายงาน 
5. ประเมินจากงานท่ีไดส่ื้อสาร และ
น า เส น อ ด้ ว ย ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาองักฤษ 
6. ประเมินจากการน าเสนอแบบปาก
เป ล่ า  และ /ห รือการ ส่ื อส ารและ
น า เส น อ ด้ ว ย ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาองักฤษ 
7. ประเมินจากความสามารถในการ
ส่ือสารและน าเสนอด้วยภาษาไทย 
และภาษาองักฤษเพ่ือวิเคราะห์หรือ
อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO9 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สงัคม และปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง/ตามระเบียบวินัยของ
องคก์ร/สงัคม/บทบญัญติัของกฎหมาย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นการท างานเป็นกลุ่มและต้องมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
2. จดักิจกรรมท่ีมีการอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น 
3. จัด ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ เรี ย น รู้ ใน
ภาคปฏิบัติ/การเข้าค่ายความรู้ทาง
เคมี /การฝึกงาน /โครงการ /สหกิจ
ศึกษา/สมัมนา 
4. จดักิจกรรมการเรียนการสอน/การ
อภิปราย  /ประสบการณ์ เรียน รู้
สอดคลอ้งตามหลกัเศรษฐกิจ 
พอ เพี ยง /ตามระ เบี ยบ วินั ยของ
องค์ ก ร /สั งค ม /บทบัญ ญั ติ ข อ ง
กฎหมาย 

1. ประเมินจากผลงานและความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ห น้ า ท่ี ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายในกลุ่ม 
2. ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน ตอบค าถามและการแสดงความ
คิดเห็นของนกัศึกษาทั้งกลุ่ม 
3. ประเมินจากการน าเสนอบทความ
ความทางวิชาการท่ี น่าสนใจและ
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสงัคมส่วนรวม 
และประเทศชาติ 
4. ประเมินจากการน า เสนองานท่ี
ส อ ด ค ล้อ งต ามห ลัก เศ รษ ฐ กิ จ
พอเพียง/ตามระเบียบวินยัขององคก์ร/
สงัคม/บทบญัญติัของกฎหมาย 

PLO10 มีภาวะผูน้ าและผูต้าม  ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถท างานเป็น
ทีมเพ่ือนาไปสู่ความสาเร็จหรือเป้าประสงค์
ขององคก์ร 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นการท างานเป็นกลุ่มและต้องมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
2. จดักิจกรรมท่ีมีการอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น 
3. จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น
ภาคปฏิบติั/การเขา้ค่ายความรู้ 
ทางเคมี/การฝึกงาน/โครงการ/สหกิจ
ศึกษา/สมัมนา 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมหรือมีการ
ประกวดผลงานทางเคมีเป็นทีม เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ระดม
ความคิดและน าเสนอผลงานของทีม
ต่อองคก์ร 

1. ประเมินจากผลงานและความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ห น้ า ท่ี ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายในกลุ่ม 
2. ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน ตอบค าถามและการแสดงความ
คิดเห็นของนกัศึกษาทั้งกลุ่ม 
3. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ท างวิ ช าก าร  ห รื อน วัต ก ร รม ท่ี
น่าสนใจและทันสมยัสอดคลอ้งกับ
สงัคมส่วนรวมและประเทศชาติ 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 
สำขำวชิำเคม ี

324-101 เคมีทัว่ไป 1 3((3)-0-6) 
General Chemistry I 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
บทน า ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พนัธะเคมี ของแขง็และของแขง็อสัณฐาน 

แก๊ส สารละลายและสมบติัของสารละลาย ของเหลวและคอลลอยด์ สมดุลเคมี กรด-เบส 
Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical bonding; solids and 

amorphous solids; gases; solutions and their properties; liquids and colloids; chemical equilibria; acid-base 

324-102 เคมีทัว่ไป 2 3((3)-0-6) 
General Chemistry II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-101 
Prerequisite: 324-101 
อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลกรด-เบสในนา้ สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซอ้น 

ธาตุแทรนซิชนัและสารประกอบโคออร์ดิเนชนั เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์
Thermodynamics; chemical kinetics; aqueous acid-base equilibria; solubility and complexation 

equilibria; transition elements and coordination compounds; electrochemistry; organic chemistry 

324-211 เคมีอนินทรีย์ 1 2((2)-0-4) 
Inorganic Chemistry I 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
สมบติัตามตารางธาตุสมบติัทางเคมีและโครงสร้างอิเล็กตรอนของธาตุแทรนซิชนั แรงเคมี 

โครงสร้างผลึก ของแขง็อนินทรีย ์
Chemical periodicity; Chemical properties and electronic structure of transition elements; 

chemical forces; crystal structures; inorganic solids 



324-221 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1          2((2)-0-4) 
Physical Chemistry I 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-102 
Prerequisite: 324-102 
แก๊สจริง อุณหพลศาสตร์ ระบบท่ีมีหลายองคป์ระกอบ และสมดุลเคมีวฏัภาค สมดุลของระบบ 

บริสุทธ์ิ สารละลายท่ีไม่ใช่ตวัน าไฟฟ้า วฏัภาคสมดุลของสารละลาย 
Real gas; thermodynamics; systems of variable compositions and chemical equilibrium; phase 

equilibria of a pure system; solutions of non-electrolytes; phase equilibria of solutions 

324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2          3((3)-0-6) 
Physical Chemistry II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
อตัราการเกิดปฏิกิริยาและปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยา เคมีคอลลอยด์ 

เคมีพื้นผวิ ไฟฟ้าเคมี 
Rate of reactions and factors affecting reaction rates; mechanism of reactions; colloidal chemistry; 

surface chemistry; electrochemistry 

324-231 เคมีอนิทรีย์ 1          3((3)-0-6) 
Organic Chemistry I 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
โครงสร้างและพนัธะของสารประกอบอินทรีย ์การจ าแนก การเรียกช่ือ และสมบติัของสารประกอบ 

อินทรีย ์สเตอริโอเคมี กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์ปฏิกิริยาการแทนท่ีของนิวคลีโอไฟลท่ี์คาร์บอนท่ีอ่ิมตวั
ปฏิกิริยาการขจดั ปฏิกิริยาการเติม การเปล่ียนหมู่ฟังกช์นัของสารประกอบอินทรีย ์

Structure and bonding of organic compounds; classification, nomenclature and properties of 
organic compounds; stereochemistry; organic reaction mechanisms; nucleophilic substitution at saturated 
carbon; elimination reaction; addition reaction; functional group interconversion of organic compounds 

324-232 เคมีอนิทรีย์ 2          3((3)-0-6) 
Organic Chemistry II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-231 
Prerequisite: 324-231 
ปฏิกิริยาของสารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบคอนจูเกต ปฏิกิริยาของสารประกอบ 

แอโรมาติก ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก เคมีของสารชีวโมเลกุล 



Reactions of carbonyl compounds; reactions of conjugated compounds; reactions of aromatic 
compounds; pericyclic reactions; chemistry of biomolecules 

324-240 เทคนิคและเคร่ืองมือส ำหรับคุณภำพและปริมำณวเิครำะห์     9((7)-6-14) 
Techniques and Instrumental for Qualitative and Quantitative Analysis 
บทน าทางเคมีวเิคราะห์ สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การเกิดสารเชิงซอ้น 

ปฏิกิริยารีดอกซ์ การไทเทรตหาปริมาณสารและการประยกุต ์พื้นฐานการแยกสาร ทฤษฎี หลกัการ 
รายละเอียดของเคร่ืองมือและการประยกุต ์วธีิวเิคราะห์ทางสเปกโทรโฟโตเมตรี เคมีไฟฟ้า แก๊สโครมาโทก
ราฟีและลิควดิโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง ปฏิบติัการดา้นเทคนิคการวเิคราะห์ท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ 

Introduction to analytical chemistry; acid-base equilibria; precipitation; complexformation; redox 
reactions; titrations and applications; basic separation methods; instrumentation theories, principles, 
descriptions and applications; analytical methods based on spectrophotometry, electrochemistry, gas 
chromatography and high performance liquid chromatography; a laboratory course dealing with related 
analytical techniques; statistical data analysis 

324-311 เคมีอนินทรีย์ 2          3((3)-0-6) 
Inorganic Chemistry II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-211 
Prerequisite: 324-211 
สมมาตรของโมเลกุลและพอยตก์รุ๊ปสัญลกัษณ์เทอม เคมีโคออร์ดิเนชนัและสารประกอบเชิงซอ้น 

อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อน  กลไกปฏิกิริยาสารประกอบออร์แกโนเมตลัลิกของธาตุ   
แทรนซิชนั 

Molecular symmetry and point group; Term symbol; coordination chemistry and complex 
compounds; electronic spectra of coordination compounds; reaction mechanisms; organometallic 
compounds of transition elements 

324-314 โครงสร้ำงและกำรตรวจสอบเบื้องต้นของวสัดุอนินทรีย์     2((2)-0-4) 
Structures and Basic Characterizations of Inorganic Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
โครงสร้างผลึก ความไม่สมบูรณ์ของผลึก สารละลายของแขง็ แผนภาพเฟส การเล้ียวแบนของรังสี 

เอก็ซ์ของผงผลึก กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โพรบวเิคราะห์รังสีเอก็ซ์ระดบัจุลภาค 
Crystal structure; crystal defect; solid solution; phase diagram; x-ray powder diffraction; electron 

microscope; x-ray probe microanalyzer 



324-315 วธีิกำรเชิงฟิสิกส์และเคร่ืองมือในเคมีอนินทรีย์      2((2)-0-4) 
Physical Methods and Instruments in Inorganic Chemistry 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-311 
Prerequisite: 324-311 
หลกัการและการแปลผลขอ้มูลทางเทคนิคสเปกโตรสโกปีของสารประกอบอนินทรีย ์เช่น ยวู-ี        

วสิิเบิล อินฟราเรด อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ เมิสบาวเออร์ เอกซเรยโ์ฟโตอิเล็กตรอน นิวเคลียร์แมก
เนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโทรสโกปี 

Principle and data interpretation in spectroscopic techniques for inorganic compounds eg. UV-
visible, infrared, electron spin resonance, Mössbauer, X-ray photoelectron, nuclear magnetic resonance 
and mass spectroscopy 

324-316 สำรอนินทรีย์และกำรประยุกต์ใช้        2((2)-0-4) 
Inorganic Chemicals and their Uses 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-311 
Prerequisite: 324-311 
สารอนินทรียท่ี์มีการน าไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นต่าง ๆ จากการใชใ้นชีวติประจ าวนัใกลต้วัไปจนถึง 

การใชเ้ฉพาะทาง 
Utilization of inorganic chemicals in various ways ranging from common ones found in daily life 

to more advance usage in special application 

324-317 เคมีซุปรำโมเลกุลเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
Introduction to Supramolecular Chemistry 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-232 และ 324-311 
Prerequisite: 324-232 and 324-311 
แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัเคมีซุปราโมเลกุล การจดจ าโมเลกุล การศึกษาอนัตรกิริยาระหวา่งโมเลกุล 

โฮสต-์เกสต ์โฮสตส์ าหรับแคทไอออน แอนไอออน และโมเลกุลอินทรีย ์อนัตรกิริยาระหวา่งโมเลกุลใน
ระบบซุปราโมเลกุล กระบวนการประกอบไดเ้อง วธีิทางกายภาพส าหรับศึกษาอนัตรกิริยาระหวา่งโมเลกุล 
การออกแบบ และประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือเชิงซุปราโมเลกุล 

Basic concepts of supramolecular chemistry; molecular recognition; study of hostguest 
interactions; hosts for cations, anions and organic molecules; intermolecular interactions in supramolecular 
systems; self-assembly processes; physical methods for studying molecular interactions, design and 
application of supramolecular devices 

 
 



324-318 สำรเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์เพ่ือเทคโนโลยสีะอำด     2((2)-0-4) 
Complexes and Inorganic Solids for Clean Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
ตวัเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง เซลลเ์ช้ือเพลิง การเป็นพิษของตวัเร่ง กลไกการท างานคู่ เซลลแ์สงอาทิตย ์

แบบสียอ้ม การส่งผา่นอิเล็กตรอน ประสิทธิภาพของการเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า 
Photocatalysts; fuel cells; catalytic poisoning; bifunctional mechanism; dye sensitized solar cell; 

electron transfer; efficiency of light-to-electrical energy conversion 

324-321 เคมีควอนตัมและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกุล      3((3)-0-6) 
Quantum Chemistry and Molecular Spectroscopy 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฎีควอนตมัสมยัเก่า ทฤษฎีควอนตมัสมยัใหม่ พนัธะเคมี สเปกโทรสโกปี 
Old quantum theory; modern quantum theory; chemical bonding; spectroscopy 

324-324 ผลกึศำสตร์เคมีและกำรประยุกต์ใช้หำโครงสร้ำงสำร 3 มิติ     2((2)-0-4) 
Chemical Crystallography and Application for Three Dimensional Structure 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-102 
Prerequisite: 324-102 
สมบติัของรังสีเอกซ์ ผลึกและส่วนประกอบ เทคนิคการตกผลึก การจดัตวัของผลึก แลตทิซแบบ 

บราเวส์  สมมาตรทางผลึกศาสตร์ กลุ่มปริภูมิ แลตทิซแบบส่วนกลับ กฎของแบรกก์ ดรรชนีมิลเลอร์          
การเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ การใชโ้ปรแกรมสมยัใหม่ในการวเิคราะห์หาโครงสร้าง 3 มิติ การประยกุตใ์ชใ้น
การหาโครงสร้างสารชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบของแข็งผลึกเด่ียว เช่น โมเลกุลของยา สารประกอบโคออร์ดิ
เนชนั สารโครงข่ายโลหะ-อินทรีย ์และ สารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ การสืบคน้ขอ้มูลฐานขอ้มูลผลึกนานาชาติ 

X-rays and properties; crystals and composition; crystallization technique; crystal systems; 
Bravais lattices; crystal symmetry; space groups; reciprocal lattices; Bragg’s law; Miller indices; x-ray 
diffraction, data collection, the use of modern software for three dimension structure analysis, application 
in structure analysis in single crystal solid form such as drug molecules, coordination compounds, metal 
organic framework and natural products; international crystallographic database survey analysis 

 

 

 



324-325 กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับนักเคมี       2((2)-0-4) 
Programming for Chemists 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-101 และ 324-102 
Prerequisite: 324-101 and 324-102 
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อรับสัญญาณจากอุปกรณ์รับรู้ สัญญาณและอุปกรณ์รับรู้ การประยกุต ์

ทางเคมี 
Programming basics for sensor signaling; signals and sensors; applications in Chemistry 

324-326 หัวข้อพเิศษทำงเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2((2)-0-4) 
Special Topics in Physical Chemistry I 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
หวัขอ้เร่ืองทนัสมยัท่ีน่าสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 
Topics of recent interest in physical chemistry 

324-327 หัวข้อพเิศษทำงเคมีเชิงฟิสิกส์ 2        2((2)-0-4) 
Special Topics in Physical Chemistry II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
หวัขอ้เร่ืองทนัสมยัท่ีน่าสนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 
Topics of recent interest in physical chemistry 

324-331 สเปกโทรสโกปีของสำรอนิทรีย์        2((2)-0-4) 
Organic Spectroscopy 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลกัการของอลัตราไวโอเลตวสิิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนและแมสสเปกโทรส 

โกปี การวเิคราะห์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย ์
Principles of ultraviolet-visible, infrared, nuclear magnetic resonance and mass spectroscopy; 

structural determination of organic compounds 
 
 
 
 



324-332 กลไกปฏิกริิยำเคมีอินทรีย์        2((2)-0-4) 
Organic Reaction Mechanisms 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลกัการเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์จลนพลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์ของปฏิกิริยาเคมี 

อินทรีย ์สารมธัยนัตร์อินทรีย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อสเตอริโอเคมีของปฏิกิริยาท่ีส าคญั 
Principles of writing organic reaction mechanisms; kinetics and thermodynamics of organic 

reactions; organic intermediates; factors affecting stereochemistry of important reactions 

324-333 ผลติภัณฑ์ธรรมชำติ         2((2)-0-4) 
Natural Products 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
การจ าแนกประเภทผลิตภณัฑธ์รรมชาติ ขอ้มูลทางสเปกโทรสโกปี ฤทธ์ิทางชีวภาพ การสังเคราะห์ 

สารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ การใชป้ระโยชน์จากผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 
Classification of natural products; spectroscopic data; biological activities; synthesis of natural 

products; utilization of natural products 

324-334 เคมีอนิทรียสังเครำะห์         2((2)-0-4) 
Organic Synthesis 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลกัเกณฑแ์ละเทคนิคในการสังเคราะห์สารอินทรีย ์วธีิการตดัทอนโมเลกุล ปฏิกิริยาท่ีส าคญัในการ 

สังเคราะห์สารอินทรีย ์การเปล่ียนหมู่ฟังกช์นั หมู่ป้องกนั การควบคุมสเตอริโอเคมี การออกแบบและการ 
สังเคราะห์สารประกอบอินทรียอ์ยา่งง่าย 

Criteria and techniques in organic synthesis; disconnection approach; important reactions in 
organic synthesis; functional group interconversion; protecting groups; stereocontrol; design and synthesis 
of simple organic molecules 

324-335 วสัดุนำโนอินทรีย์         2((2)-0-4) 
Organic Nanomaterials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลกัพื้นฐานของวสัดุนาโน การสร้างและวเิคราะห์ลกัษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนการ

ประยกุตใ์ชว้สัดุนาโนอินทรีย ์



Fundamental of nanomaterials; fabrication and characterization of nanostructures; applications of 
organic nanomaterials 

324-336 หัวข้อพเิศษทำงเคมีอนิทรีย์        2((2)-0-4) 
Special Topics in Organic Chemistry 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
หวัขอ้เร่ืองทนัสมยัท่ีน่าสนใจทางเคมีอินทรีย ์
Topics of current interest in organic chemistry 

324-341 กำรวเิครำะห์ทำงเคมีโดยใช้เคร่ืองมือข้ันสูง      2((2)-0-4) 
Advanced Instrumental Analysis 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-240 
Prerequisite: 324-240 
ประยกุตว์ธีิวเิคราะห์ทางเคมีขั้นสูงโดยสเปกโทรเมตรีแบบดูดกลืนและแบบเปล่ง สเปกโทรเมตรี

การเรืองแสงจากอะตอมและโมเลกุล ไอออนซีเล็กทีฟอิเล็กโทรด โวลแทมเมตรี ประยุกตว์ธีิการทาง
เคมีไฟฟ้าส าหรับเซนเซอร์ทางเคมี หลกัการโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ท่ีใชห้ลกัการไหล และโครมาโทก
ราฟี 

Applications of advanced analytical methods based on absorption and emission spectrometry, 
atomic and molecular photoluminescence spectrometry, ion-selective electrode, voltammetry, applications 
of electrochemical method for chemical sensor, principles in flow based analytical techniques and 
chromatography 

324-342 กำรวเิครำะห์สำรอนิทรีย์ปนเป้ือนปริมำณน้อยในอำหำรและส่ิงแวดล้อม   2((2)-0-4) 
Analysis of Trace Organic Contaminants in Food and Environment 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
การวเิคราะห์สารอินทรียป์ริมาณนอ้ยในตวัอยา่งอาหารและส่ิงแวดลอ้ม เทคนิคโครมาโทกราฟี 
การใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ การประเมินผลวเิคราะห์ในเชิงสถิติ 
Analysis of trace organic compounds in food and environmental samples, chromatographic 

technique, instrumental analysis, statistical evaluation of results 
 
 
 



324-343 หัวข้อพเิศษทำงเคมีวเิครำะห์ 1        2((2)-0-4) 
Special Topics in Analytical Chemistry I 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
หวัขอ้เร่ืองทนัสมยัท่ีน่าสนใจทางเคมีวเิคราะห์ 
Topics of recent interest in analytical chemistry 

324-344 หัวข้อพเิศษทำงเคมีวเิครำะห์ 2        2((2)-0-4) 
Special Topics in Analytical Chemistry II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
หวัขอ้เร่ืองทนัสมยัท่ีน่าสนใจทางเคมีวเิคราะห์ 
Topics of recent interest in analytical chemistry 

324-350 กำรจัดกำรและระบบประกนัคุณภำพของห้องปฏิบัติกำรและโรงงำน   8((7)-2-15) 
อุตสำหกรรม  
Management and Quality Assurance System of Laboratory and Industry 
วธีิท่ีถูกตอ้งในการเคล่ือนยา้ยการเก็บการใชแ้ละการท าลายสารเคมี ความปลอดภยัใน

หอ้งปฏิบติัการ การบริหารจดัการห้องปฏิบติัการ การจดัการของเสียจากห้องปฏิบติัการและอนัตรายท่ีอาจ
เผชิญในหอ้งปฏิบติัการ การประเมินความเส่ียงสารเคมี พระราชบญัญติัความปลอดภยัเก่ียวกบัสารเคมี 
ระบบคุณภาพส าหรับห้องปฏิบติัการทดสอบ การประกนัคุณภาพส าหรับการวิเคราะห์ทดสอบใน
หอ้งปฏิบติัการเคมี ระบบมาตรวทิยาเบ้ืองตน้หลกัการเบ้ืองตน้ส าหรับการพิสูจน์ความใชไ้ดข้องวธีิ การ
ด าเนินการบริหารจดัการในโรงงาน การประกนัคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทางเคมี
บางประเภทในประเทศไทย การป้องกนัและควบคุมอนัตรายดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มาตรฐาน
กาหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

Proper methods of transportation, storage, handling and disposal; laboratory safety; laboratory 
management; laboratory design; the management of laboratory waste and possible harm in laboratory; 
chemical risk assessment; chemical safety act; quality system in testing laboratory, quality assurance in 
chemical and testing laboratory; introduction to basic metrology; introduction to method validation; 
operation management in manufacturing sector; quality assurance follow ISO; some chemicals industries 
in Thailand; hazard prevention and control in occupational health and safety; standard and law on 
occupational health and safety 

 
 



324-351 พลงังำนทำงเลือกจำกชีวมวล        2((2)-0-4) 
Alternative Energy from Biomass 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
พลงังานทางเลือกประเภทต่างๆ โครงสร้างทางเคมี สมบติัและศกัยภาพของชีวมวล กระบวนการ 

และเทคโนโลยกีารแปรสภาพชีวมวล เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทางดา้นพลงังานและ
เช้ือเพลิงจากชีวมวล ขอ้มูลและสถานการณ์ปัจจุบนัเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

Overview of alternative energy; chemical structure, properties and potential of biomass; processes 
and technologies of biomass conversion; analytical techniques related to the study on energy and fuels 
from biomass; information and current situation of biofuels and biochemicals industries 

324-352 หลกักำรเบื้องต้นส ำหรับ MATLAB       2((2)-0-4) 
Introduction to MATLAB 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
พื้นฐานเบ้ืองตน้ส าหรับ MATLAB Image processing Graphical user interface (GUI) และการ 

ประยกุตใ์ช ้MATLAB 
Introduction of MATLAB; Image processing, Graphical user interface (GUI) and application of 

Matlab 

324-353 หลกักำรกดักร่อน         2((2)-0-4) 
Principles of Corrosion 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลกัการทางเคมี ฟิสิกส์ และโลหะวทิยาต่อกระบวนการกดักร่อน เทอร์โมไดนามิกส์และ

จลนศาสตร์ของการกดักร่อนทางไฟฟ้าเคมี การป้องกนัการกดักร่อนและการเลือกใชว้สัดุ การป้องกนัแบบ
คาโทดิก พาสิเวชนั การยบัย ั้งการกดักร่อนและการเคลือบป้องกนั 

Fundamental chemistry, physics and metallurgy underpinning corrosion process; thermodynamics 
and kinetics of electrochemical corrosion; corrosion protection and material selection; cathodic protection; 
passivation; corrosion inhibition and protective coating 

 

 

 



324-354 เคมีส่ิงแวดล้อม          2((2)-0-4) 
Environmental Chemistry 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
การประยกุตค์วามรู้ทางเคมีกบัปัญหาสภาวะแวดลอ้ม มลพิษทางอากาศ น ้า ดิน พิษวทิยาทาง 

ส่ิงแวดลอ้มพื้นฐาน การควบคุมและป้องกนั 
Applications of knowledge in chemistry to environmental problems; air, water and soil pollution; 

basic environmental toxicology; control and prevention 
324-355 หัวข้อพเิศษทำงเคมีประยุกต์        2((2)-0-4) 

Special Topics in Applied Chemistry 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
หวัขอ้เร่ืองทนัสมยัท่ีน่าสนใจทางเคมีประยกุต ์
Topics of recent interest in applied chemistry 

324-381 สัมมนำทำงเคมี 1(0-2-1) 
Seminar in Chemistry 
เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา ส าหรับแผนการศึกษาปกติ หรือไม่ 

นอ้ยกวา่ 5 ภาคการศึกษา ส าหรับแผนสหกิจศึกษา 
Condition: Must enroll at least 6 semesters for normal course หรือ at least 5 semesters for 

cooperative education course 
นกัศึกษาใหส้ัมมนาวชิาการทางเคมีในหวัขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั หรือการคน้พบใหม่ ๆ โดย 

คน้ควา้จากวารสารเคมีหรือบทความวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารช้ีแนะ
จากอาจารย ์

Seminars given by students on chemistry topics of current interest or new findings from chemistry 
or scientific journals followed by further discussions in classroom under guidance from staff 

325-101 ปฏิบัติกำรเคมีทัว่ไป 1         1(0-3-0) 
General Chemistry Laboratory I 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-101 หรือเรียนควบกนั 
Prerequisite: 324-101 or Concurrent 
เลขนยัส าคญัและการเลือกใชเ้คร่ืองแกว้ การวิเคราะห์สารโดยวธีิโครมาโทกราฟีกระดาษ การ 

วเิคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพก่ึงจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การ
ลดลงของจุดเยือกแขง็ สมดุลเคมี การวดัค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส 



Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper 
chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal structures of metals and 
ionic compounds; freezing point depression; chemical equilibrium; pH measurement of acid-base solution 

325-102 ปฏิบัติกำรเคมีทัว่ไป 2         1(0-3-0) 
General Chemistry Laboratory II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-102 หรือเรียนควบกนั 
Prerequisite: 324-102 or Concurrent 
ขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมี เทอร์โมเคมี จลนพลศาสตร์เคมี การวิเคราะห์โดยปริมาตร การ 

ไทเทรตแบบรีดอกซ์ บฟัเฟอร์และสารละลายท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การสังเคราะห์และวเิคราะห์ 
สารประกอบเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้า การทดสอบหมู่ฟังกช์นัของสารอินทรีย ์

Chemical safety data sheet; thermochemistry; chemical kinetics; volumetric analysis; redox 
titration; buffers and solutions from hydrolysis reactions; synthesis and analysis of coordination 
compounds; electrochemistry; test of the functional groups of organic compounds 

325-231 ปฏิบัติกำรเคมีอนิทรีย์         1(0-3-0) 
Organic Chemistry Laboratory 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
เทคนิคการท าสารประกอบอินทรียใ์หบ้ริสุทธ์ิ การแยกสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ การสังเคราะห์ 

สารประกอบอินทรีย ์เทคนิคพื้นฐานในการวเิคราะห์หมู่ฟังกช์นั 
Purification techniques for organic compounds; isolation of natural products; synthesis of organic 

compounds; basic techniques for functional group analysis 

325-301 เทคนิคกำรเป่ำแก้วเบื้องต้น        1(0-3-0) 
Basic Glass Blowing Technique 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
องคป์ระกอบทางเคมีของแกว้ สมบติัทางกายภาพบางประการของแกว้ ชนิดของแกว้ หลอดแกว้ 

อุปกรณ์ในการเป่าแกว้ เทคนิคเบ้ืองตน้ในการเป่าแกว้ส าหรับอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ การตดัและ
เช่ือมต่อหลอดแกว้ การท าหลอดทดลองและขวดกน้กลมขนาดเล็ก การท าขอ้ต่อสามทางรูปตวัทีและวาย 

Chemical composition of glasses, some physical properties of glasses, types of glasses, glass 
tubing, glass blowing apparatus, basic glass blowing techniques for scientific apparatus: cutting and 
joining glasses, test tubes and small round bottom flask, T- and Yshaped three-way joints 



325-311 ปฏิบัติกำรเคมีอนินทรีย์         1(0-3-0) 
Inorganic Chemistry Laboratory 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 324-311 หรือเรียนควบกนั 
Prerequisite: 324-311 or Concurrent 
การสังเคราะห์และศึกษาคุณลกัษณะเฉพาะของสารอนินทรียโ์ดยใชเ้คร่ืองมือทางสเปกโทรสโกปี

และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
Synthesis and characterization of inorganic compounds by spectroscopic techniques and other 

related instruments. 

325-321 ปฏิบัติกำรเคมีเชิงฟิสิกส์         1(0-3-0) 
Physical Chemistry Laboratory 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 
การใชเ้คร่ืองวดัการน าไฟฟ้า เคร่ืองโพลาริมิเตอร์ เคร่ืองวดัความหนืด เคร่ืองเทนซิโอมิเตอร์และ     

สเปกโทรมิเตอร์เพื่อวดัสมบติัทางกายภาพและเคมีของสาร การหาค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาและเฟส
ไดอะแกรมการหาสมบติัทางอุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี เช่น ค่าความร้อนของปฏิกิริยา อนัดบั
ปฏิกิริยา ค่าคงท่ีอตัรา ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาและพลงังานกระตุน้ของปฏิกิริยา 

Practical usage of conductivity meter, polarimeter, viscometer, tensiometer, and spectrometer for 
determination of physical and chemical properties of substances; determination of equilibrium constant of 
reaction and phrase diagram; determination of thermodynamic and kinetic parameters such as enthalpy of 
reaction, reaction order, rate constant, factor affecting reaction rate and activation energy of reaction 

325-399 กำรฝึกงำนทำงเคมี         1(0-6-0) 
Chemistry Job Training 
เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ภาคการศึกษาหรือไม่นอ้ยกวา่ 92 หน่วยกิต 
Condition: Must enroll at least 5 semesters or 92 credits 
ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมีท่ีภาควชิารับรองเป็นเวลา 

3-4 สัปดาห์และดูงานตามโรงงานอุตสาหกรรม 
Three to four weeks training in industry or department relating to chemistry approved by 

institution and industry tour 

325-491 โครงงำนทำงเคมี 1         3(0-9-0) 
Project in Chemistry I 
เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษาหรือไม่นอ้ยกวา่ 107 หน่วยกิต 
Condition: Must enroll at least 6 semesters or 107 credits 



ฝึกท าวจิยัในสาขาเคมี 
Practice in chemistry research 

325-492 โครงงำนทำงเคมี 2        3(0-9-0) 
Project in Chemistry II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 325-491 หรือ 325-493 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร 
Prerequisite: 325-491 or 325-493 or Consent of the program 
ฝึกท าวจิยัในสาขาเคมี 
Practice in chemistry research 

325-493 สหกจิศึกษำ 1          8(0-40-0) 
Cooperative Education I 
เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 107 หน่วยกิตและเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจ 
ศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง 
Condition: Enrollment at least 107 credits and preparation course for cooperative educationat least 

30 hours 
ฝึกปฏิบติังานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วสิาหกิจ ศึกษาระบบการท างานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

สาขาวชิาเคมี พฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน 
อาจารยท่ี์ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินการท างาน น าเสนองานและรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real working system 
relative to chemistry; developing occupational skills by integrating classroom knowledge with working 
experience; work evaluation by academic advisor and officer of the organization; presentation of work and 
complete report 

325-494 สหกจิศึกษำ 2          8(0-40-0) 
Cooperative Education II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 325-493 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร 
Prerequisite: 325-493 or Consent of the program 
ฝึกปฏิบติังานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วสิาหกิจ ศึกษาระบบการท างานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

สาขาวชิาเคมี พฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน 
อาจารยท่ี์ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินการท างาน น าเสนองานและรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real working system 
relative to chemistry; developing occupational skills by integrating classroom knowledge with working 
experience; work evaluation by academic advisor and officer of the organization; presentation of work and 
complete report 
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