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ปรัชญาของหลกัสูตร 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางเคมีได ้

โดยผ่านกระบวนการบูรณาการการศึกษากับการท างาน (Work-integrated Learning : WIL) และสหกิจศึกษา ปฏิบัติตัว     
เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทั้งมีทกัษะการท างานในศตวรรษท่ี 21 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเคมีเพื่อผลิตและพฒันาผลิตภณัฑไ์ด ้
PLO2 ใชเ้คร่ืองมือทางเคมีเพื่อตรวจสอบคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมได ้
PLO3 ปฏิบติังานและพฒันาระบบดา้นกระบวนการผลิต ระบบประกนัคุณภาพ ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
PLO4 มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
PLO5 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่อการท างานทางเคมีได ้
PLO6 แสดงออกถึงความซ่ือสตัย ์และจิตสาธารณะ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  132 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30   หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

 Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 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 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                                2 หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
935-012 ชีวติท่ีงดงาม                                                            1((1)-0-2) 
 Aesthetic Life 
935-013 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                        1((1)-0-2) 
 Sports for Health 
935-014 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเพ่ือสุขภาพ                               1((1)-0-2) 
 Weight Training for Health  
935-015 เดินวิง่เพ่ือสุขภาพ                                                      1((1)-0-2) 
               Walking and Jogging for Health 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ                                                          1((1)-0-2) 
 Art of Life 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ                                                      1((1)-0-2) 
               Physical Education and Recreation 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
935-113 ลีลาศ                                                                             1((1)-0-2) 
               Social Dance 
935-114 ศิลปะการป้องกนัตวั         1((1)-0-2)                                                          
              Martial Arts  
935-115 กอลฟ์          1((1)-0-2)  
               Golf  
935-116 เทนนิส            1((1)-0-2) 
 Tennis  
935-117   แบดมินตนั            1((1)-0-2) 
               Badminton 
935-118 แอโรบิคแดนซ ์        1((1)-0-2) 
              Aerobic Dance  
935-119 การอยูค่่ายพกัแรม        1((1)-0-2)                                                   
              Camping  
935-213 เซปักตะกร้อ        1((1)-0-2) 
              Sapak Takraw  
935-214   เทเบิลเทนนิส               1((1)-0-2) 
            Table tennis  
935-215   วอลเล่ยบ์อล                    1((1)-0-2) 
             Volleyball   
 



935-216   ฟตุบอล                       1((1)-0-2) 
              Football  
935-217 บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
              Basketball  
935-218 เปตอง                      1((1)-0-2) 
              Petonque  
935-219 กรีฑา                           1((1)-0-2) 
               Track and Field  
935-311 โยคะ                        1((1)-0-2) 
 Yoga                                                      
                รายวชิาเลือก                      2 หน่วยกติ 
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ี ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต  
935-018 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4)    
 Science in Daily Life  
935-019 เคมีรอบตวัเรา        2((2)-0-4)    
 Chemistry around Us 
935-020 ภาษาองักฤษวชิาการ       2((2)-0-4)    
 Academic English  
935-021   การฟังและพดูภาษาจีน       2((2)-0-4)    
 Chinese Listening and Speaking Skills    
935-022 การเขียนภาษาจีน         2((2)-0-4)                                                        
 Chinese Writing Skills 
935-023 การพดูและการพฒันาบุคลิกภาพ      2((2)-0-4)    
 Speaking Techniques and Personality Development  
935-024 การเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาองักฤษ       2((2)-0-4)    
 English Story Telling 
935-025 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน      2((2)-0-4)                                    
 English for Job Applications  
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                                             2((2)-0-4)    
 English in the Workplace 
935-027 กฎหมายในชีวติประจ าวนั          2((2)-0-4)                                         
 Law in Daily Life  
935-028   เอเชียศึกษา         2((2)-0-4)          
 Asian Studies  
935-030  ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั           2((2)-0-4)    
 Chinese in Daily Life 
 
 
 



2. หมวดวชิาเฉพาะ  96 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  36 หน่วยกติ 
921-013 ฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 
 Physics  
921-014 ปฏิบติัการฟิสิกส์        1(0-3-0) 
 Physics Laboratory 
932-053 จุลชีววทิยาพ้ืนฐาน        3(2-3-4) 
 Basic Microbiology 
934-018 สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์         3((3)-0-6) 
 Statistics for Science 
934-023 การคิดเชิงค านวณ        2((2)-0-4) 
 Computational Thinking  
934-024 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน       2(2-0-4) 
 Basic Mathematics 
937-011  เคมีพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
 Basic Chemistry 
937-012 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน       1(0-3-0) 
 Basic Chemistry Laboratory 
937-013 เคมีอินทรีย ์        3(3-0-6) 

Organic Chemistry 
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์       1(0-3-0) 

Organic Chemistry Laboratory 
937-015 เคมีวเิคราะห์        3(3-0-6) 
             Analytical Chemistry 
937-016 ปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์       1(0-3-0) 

Analytical Chemistry Laboratory 
937-017 เคมีเชิงฟิสิกส์        3(2-3-4) 
                Physical Chemistry 
937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน        3(2-3-4) 
                Basic Biochemistry 
937-201   เคมีอนินทรีย ์        3(3-0-6) 
                Inorganic Chemistry  
937-202   ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์       1(0-3-0) 

 Inorganic Chemistry Laboratory 
2.2 กลุ่มวชิาชีพ                     60 หน่วยกติ  
- วชิาชีพบังคบั                                                            38 หน่วยกติ 
922-205 กฎหมายอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
                Industrial Laws  
 



922-300 การควบคุมคุณภาพ       3((3)-0-6) 
Quality Control  

922-305   เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมและการจดัการตน้ทุน     3(3-0-6) 
 Engineering Economics and Cost Management 
926-151 หลกัการตลาด              3((3)-0-6)  
 Principles of Marketing 
937-204   ระเบียบวธีิวจิยั        1((1)-0-2) 
 Research Methodology 
937-301 กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี      3((3)-0-6) 
 Chemical Industrial Processes  
937-302 สารเคมีในอุตสาหกรรมกบัความปลอดภยั     3((3)-0-6) 
 Industrial Chemicals and Safety  
937-303 การวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ       3((3)-0-6)      
 Instrumental Analysis 
937-304 ปฏิบติัการการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ     1(0-3-0) 
      Instrumental Analysis Laboratory 

 937-305 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย       3((3)-0-6)                                   
     Unit Operation  
937-306 ปฏิบติัการอุปกรณ์เฉพาะหน่วย       1(0-3-0) 
     Unit Operation Laboratory 
937-307 การบ าบดัมลพิษในอุตสาหกรรม      3((3)-0-6) 
               Industrial Pollution Treatment 
937-316 การฝึกปฏิบติัการทางเคมี       3(0-18-0) 
 Workterm-Practicum 
937-400 เคมีสีเขียว        3((3)-0-6) 
             Green Chemistry  
937-403 สมัมนาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม      1(0-2-1) 
            Seminar in Chemistry for Industry     
937-404 หวัขอ้พิเศษทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม       1((1)-0-2) 
 Special Topics in Chemistry for Industry    
- วชิาชีพเลือก                                                            22 หน่วยกติ 
นกัศึกษาเลือกเรียนชุดวชิา จ านวน 9 หน่วยกิตจากชุดวชิาดงัต่อไปน้ี  
937-309 ชุดวชิาวทิยาการสมุนไพร        9((6)-9-12) 
 Herbal sciences 
937-310 ชุดวชิาวทิยาศาสตร์ความงามและเคร่ืองส าอาง      9((6)-9-12) 
 Beauty and Cosmetics Science 
937-311 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารใชป้ระโยชน์จากปาลม์น ้ ามนั     9((6)-9-12) 
 Technology for Utilizing Palm Oil 



937-312 ชุดวชิาเช้ือเพลิงชีวภาพและวสัดุชีวภาพรักษโ์ลก      9((6)-9-12) 
 Biofuels and Green Biomaterials    
937-313 ชุดวชิาการวเิคราะห์ในอุตสาหกรรม       9((6)-9-12) 
 Analysis in Industry 
และเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี อีก 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
937-203 พฤกษเคมี         3((3)-0-6) 

Phytochemistry 
937-208 สมุนไพรและเคร่ืองเทศ        3((2)-3-4) 

Herb and Spices 
937-209 นวตัวาณิชยส์มุนไพร       3((3)-0-6) 

Herbal Inovation to Market 
937-211  วจิยัและพฒันาสมุนไพร       3((3)-0-6) 

Herbal Research and Development 
937-212 การใชง้านของเสียจากอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนัและการเพ่ิมมูลค่า   3((3)-0-6) 
 Utilization and Value Addition of Oil Palm Industrial Waste 
937-213 ไบโอดีเซล        3((2)-3-4) 
 Biodiesel   
937-214  การสกดัสารมูลค่าสูงจากปาลม์น ้ ามนั      3((3)-0-6) 
 Extraction of High Value Substances from Oil Palm  
937-215 เช้ือเพลิงชีวภาพและพลงังานชีวภาพ       3((3)-0-6) 
 Biofuels and Bioenergy  
937-216 พลาสติกชีวภาพและไบโอแวร์      3((2)-3-4) 
 Bioplastics and Biowares 
937-217  วสัดุชีวภาพรักษโ์ลก       3((3)-0-6) 
 Green Biomaterials 
937-218 เคมีชีวภาพ         3((2)-3-4) 
 Biochemicals 
937-219 เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง        3((2)-3-4) 
 Advanced Analytical Chemistry 
937-220 การวเิคราะห์อาหาร       3((2)-3-4) 
 Food Analysis 
937-221 การวเิคราะห์ไขมนัและน ้ ามนั      3((2)-3-4) 
 Fat and Oil Analysis 
937-222 การวเิคราะห์ยางและพอลิเมอร์      3((2)-3-4) 
 Rubber and Polymer Analysis 
937-315 วตัถุดิบและการตั้งต ารับในเคร่ืองส าอาง     3((3)-0-6) 

 Raw Materials and Formulation in Cosmetics  
937-317  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติในเคร่ืองส าอาง      3((2)-3-4) 

Natural Products in Cosmetics 



937-318  เทคโนโลยคีวามหอมและสุคนธบ าบดั      3((2)-3-4) 
Fragrance Technology and Aromatherapy  

937-319 สปาและธุรกิจสปา        3((2)-3-4) 
Spa and Spa Business 

937-320 เทคโนโลยผีลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง      3((2)-3-4) 
 Cosmetic Products Technology   
937-321 วทิยาศาสตร์ความงามและเคร่ืองส าอาง      3((3)-0-6) 
  Beauty and Cosmetic Science    
937-322 นาโนเทคโนโลยเีบ้ืองตน้       3((3)-0-6) 
 Introduction to Nanotechnology 
937-323 โอลิโอเคมี         3((2)-3-4) 
      Oleochemistry 
937-324 เคมีคอลลอยดแ์ละผิว       3((3)-0-6) 
 Colloid and Surface Chemistry 
937-325 สารลดแรงตึงผิวและสารซกัลา้ง      3((3)-0-6) 
                Surfactants and Detergents 
937-326 คอมพิวเตอร์ประยกุตเ์ชิงเคมี       3((2)-3-4) 
                Computer Application in Chemistry 
937-327 ระบบควบคุมเคร่ืองมืออตัโนมติั      3((2)-2-5) 
 Automated Instruments Control  
937-328 เทคโนโลยไีขมนัและน ้ ามนั       3((2)-3-4) 
 Fat and Oil Technology 
937-401 ระบบโรงกลัน่ชีวภาพ และการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ    3((3)-0-6) 
 Biorefineries and biofuel production  
937-410 เทคโนโลยจุีลินทรีย ์       3((3)-0-6) 
 Microbial Technology  
และนกัศึกษาตอ้งเลือกลงทะเบียนแผนโครงงานหรือแผนสหกิจศึกษา    7 หน่วยกติ  
 แผนโครงงานนักศึกษา 
937-223 เสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพเคมี 1       ≥240 ชัว่โมง      
 Chemistry Experiential Education I   
937-308 โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 1      1(0-3-0) 
 Project of Chemistry for Industry I  
937-314 เสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพเคมี 2       ≥240 ชัว่โมง 
 Chemistry Experiential Education II 
937-405 โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 2      4(0-12-0) 
 Project of Chemistry for Industry II 
937-406 โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 3      2(0-6-0) 
 Project of Chemistry for Industry III  
 



 แผนสหกจิศึกษา       
937-223 เสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพเคมี 1       ≥240 ชัว่โมง      
 Chemistry Experiential Education I   
937-314 เสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพเคมี 2       ≥240 ชัว่โมง 
 Chemistry Experiential Education II 
 937-407 สหกิจศึกษา 1        1((1)-0-2) 
 Cooperative Education I 
937-408 สหกิจศึกษา 2        6(0-30-0) 
 Cooperative Education II  

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
แผนโครงงานนักศึกษา 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
921-013  ฟิสิกส์        3(3-0-6) 
921-014  ปฏิบติัการฟิสิกส์      1(0-3-0) 
934-023  การคิดเชิงค านวณ      2((2)-0-4) 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั      1((1)-0-2) 
935-008  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร       2((2)-0-4) 
935-xxx  กลุ่มวชิาดา้นสุนทรียศาสตร์และกีฬา (1)   1((1)-0-2) 
937-011  เคมีพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
937-012  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน     1(0-3-0) 
  รวม        18(16-6-32) 

   
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

932-053  จุลชีววทิยาพ้ืนฐาน      3(2-3-4) 
934-024  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน     2(2-0-4) 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
935-006  คิดเป็น คิดสนุก      2((2)-0-4) 
935-007  สนุกคิด       2((2)-0-4) 
935-009  การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-xxx  กลุ่มวชิาดา้นสุนทรียศาสตร์และกีฬา (2)   1((1)-0-2) 
937-013  เคมีอินทรีย ์      3(3-0-6) 
937-014  ปฏิบติัการเคมีอินทรียพ้ื์นฐาน    1(0-3-0) 
   รวม        19(17-6-34) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
    ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

934-018  สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์     3((3)-0-6) 
935-004  วทิยาการสมยัใหม่และโลก                                           2((2)-0-4) 
935-005  เทคโนโลยสีารสนเทศ                          2((2)-0-4) 
935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ   2((2)-0-4) 
935-029  ชีวติท่ีดี        3((3)-0-6) 
937-018  ชีวเคมีพ้ืนฐาน      3(2-3-4)  
937-201  เคมีอนินทรีย ์      3(3-0-6) 
937-202  ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์                                                          1(0-3-0) 
   รวม        19(17-6-34) 
    

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
922-300  การควบคุมคุณภาพ     3((3)-0-6) 

 926-151       หลกัการตลาด            3(3-0-6) 
935-xxx  วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป     2((2)-0-6) 
937-015  เคมีวเิคราะห์      3(3-0-6) 
937-016  ปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์     1(0-3-0) 
937-017  เคมีเชิงฟิสิกส์      3(2-3-4) 
937-204  ระเบียบวธีิวจิยั      1((1)-0-2) 
937-xxx  วชิาชีพเลือก      3((x)-y-z) 
  รวม        20(18-6-38) 

  
ภาคฤดูร้อน 

937-223  เสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพเคมี 1    ≥240 ชัว่โมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

937-301  กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี    3((3)-0-6) 
937-302  สารเคมีในอุตสาหกรรมกบัความปลอดภยั   3((3)-0-6) 
937-303   การวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ     3((3)-0-6) 
937-304   ปฏิบติัการการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ   1(0-3-0) 
937-305  อุปกรณ์เฉพาะหน่วย     3((3)-0-6) 
937-306  ปฏิบติัการอุปกรณ์เฉพาะหน่วย    1(0-3-0) 
937-307  การบ าบดัมลพิษในอุตสาหกรรม    3((3)-0-6) 

 937-400      เคมีสีเขียว      3((3)-0-6) 
  รวม        20(18-6-36) 
 

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)    
937-308  โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 1    1(0-3-0)        
937-316   การฝึกปฏิบติัการทางเคมี     3(0-18-0) 
937-xxx  ชุดวชิา        9((6)-9-12) 
  รวม        13(6-30-12)  

 
 หมายเหตุ : ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกตามชุดวิชาท่ีสนใจและมีการจัดการเรียนการสอน                  
และการประเมินผลในชุดวิชาให้แล้วเสร็จภายใน 8 สัปดาห์โดยให้นักศึกษาศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการในวชิา 937-316 การฝึกปฏิบติัการทางเคมีในอีก 7 สปัดาห์ 
 
ภาคฤดูร้อน 

937-314  เสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพเคมี 2    ≥240 ชัว่โมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
 937-405   โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 2     4(0-12-0) 
 xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
 xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
    รวม        10(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
 922-205   กฎหมายอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

922-305  เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมและการจดัการตน้ทุน   3(3-0-6) 
 937-403   สมัมนาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม    1(0-3-0) 
 937-404   หวัขอ้พิเศษทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม     1(1-0-2) 
 937-406   โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 3     2(0-6-0) 
 937-xxx   วชิาชีพเลือก      3(x-y-z) 
    รวม        13(x-y-z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนสหกจิศึกษา 
ปีที ่1 

    ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
921-013  ฟิสิกส์        3(3-0-6) 
921-014  ปฏิบติัการฟิสิกส์      1(0-3-0) 
934-023  การคิดเชิงค านวณ      2((2)-0-4) 
935-003  รู้รอดปลอดภยั      1((1)-0-2) 
935-012  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-015  ภาษาไทยและการส่ือสาร       2((2)-0-4) 
935-xxx  กลุ่มวชิาดา้นสุนทรียศาสตร์และกีฬา (1)   1((1)-0-2) 
937-011  เคมีพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
937-012  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน     1(0-3-0) 

 รวม       18(16-6-32) 
   

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
932-053  จุลชีววทิยาพ้ืนฐาน      3(2-3-4) 
934-024  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน     2(2-0-4) 
935-002  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
935-006  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
935-010  คิดเป็น คิดสนุก      2((2)-0-4) 
935-011  สนุกคิด       2((2)-0-4) 
935-013  การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-xxx  กลุ่มวชิาดา้นสุนทรียศาสตร์และกีฬา (2)   1((1)-0-2) 
937-013  เคมีอินทรีย ์      3(3-0-6) 
937-014  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์     1(0-3-0) 
   รวม        19(17-6-34) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ปีที ่2 
    ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

934-018  สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์     3((3)-0-6) 
935-008  วทิยาการสมยัใหม่และโลก                                           2((2)-0-4) 
935-009  เทคโนโลยสีารสนเทศ                          2((2)-0-4) 
935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ   2((2)-0-4) 
935-029  ชีวติท่ีดี        3((3)-0-6) 
937-018  ชีวเคมีพ้ืนฐาน      3(2-3-4) 
937-201  เคมีอนินทรีย ์      3(3-0-6) 
937-202  ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์             1(0-3-0) 
   รวม        19(17-6-34) 
    

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
922-300  การควบคุมคุณภาพ     3((3)-0-6) 

 926-151       หลกัการตลาด            3(3-0-6) 
935-xxx  วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป     2((2)-0-6) 
937-015  เคมีวเิคราะห์      3(3-0-6) 
937-016  ปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์     1(0-3-0) 
937-017  เคมีเชิงฟิสิกส์      3(2-3-4) 
937-204  ระเบียบวธีิวจิยั      1((1)-0-2) 
937-xxx  วชิาชีพเลือก      3((x)-y-z) 
  รวม        20(x-y-z) 

  
ภาคฤดูร้อน 

937-223  เสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพเคมี 1    ≥240 ชัว่โมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

937-301  กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี    3((3)-0-6) 
937-302  สารเคมีในอุตสาหกรรมกบัความปลอดภยั   3((3)-0-6) 
937-303   การวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ     3((3)-0-6) 
937-304   ปฏิบติัการการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ   1(0-3-0) 
937-305  อุปกรณ์เฉพาะหน่วย     3((3)-0-6) 
937-306  ปฏิบติัการอุปกรณ์เฉพาะหน่วย    1(0-3-0) 

 937-400      เคมีสีเขียว      3((3)-0-6) 
937-307  การบ าบดัมลพิษในอุตสาหกรรม    3((3)-0-6) 
  รวม        20(18-6-36) 
 

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
937-407  สหกิจศึกษา 1      1((1)-0-2) 
937-316   การฝึกปฏิบติัการทางเคมี     3(0-18-0) 
937-xxx  ชุดวชิา       9((6)-9-12) 
  รวม        13(7-27-14)  

 
 หมายเหตุ : ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกตามชุดวิชาท่ีสนใจและมีการจัดการเรียนการสอน                  
และการประเมินผลในชุดวิชาให้แล้วเสร็จภายใน 8 สัปดาห์โดยให้นักศึกษาศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการในวชิา 937-316 การฝึกปฏิบติัการทางเคมีในอีก 7 สปัดาห์ 
 
ภาคฤดูร้อน 

937-314  เสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพเคมี 2    ≥240 ชัว่โมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
 937-408         สหกิจศึกษา 2      6(0-30-0) 
    รวม        6(0-30-0) 
 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
 922-205   กฎหมายอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

922-305  เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมและการจดัการตน้ทุน   3(3-0-6) 
 937-403   สมัมนาทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม    1(0-3-0) 
 937-404   หวัขอ้พิเศษทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม     1(1-0-2) 
 937-xxx   วชิาชีพเลือก      3(x-y-z) 
 xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
 xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
    รวม        17(x-y-z) 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอนและกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเคมีเพื่อผลิต
และพฒันาผลิตภณัฑไ์ด ้

บรรยาย สอนผ่านโครงงานระดมสมอง 
แบ่งกลุ่มให้ค้นคว้าข้อมูล แต่ละกลุ่ม
ออกมาน าเสนอ 

สอบขอ้เขียน ประเมินจากการสะทอ้น
การท างานร่วมกนั การน าเสนอผลงาน 

PLO2 ใชเ้คร่ืองมือทางเคมีเพื่อตรวจสอบ
คุณภ าพ ให้ เ ป็ น ไป ต า มม า ต ร ฐ าน
อุตสาหกรรมได ้

บ ร ร ย า ย  ฝึ ก ป ฏิ บั ติ  ร ะ ด ม สม อ ง 
แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ 

สอบขอ้เขียน สอบทกัษะ การน าเสนอ
ผลงาน 

PLO3 ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบด้าน
กระบวนการผลิต ระบบประกนัคุณภาพ 
ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

บรรยาย ระดมสมอง กรณีศึกษา แบ่งกลุ่ม
ใ ห้ ค้น ค ว้า ข้อ มู ล  แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ออก 
มาน าเสนอ 

สอบขอ้เขียน ประเมินจากการสะทอ้น
การท างานร่วมกนั การน าเสนอผลงาน 

PLO4 มีทักษะการ เ รี ยน รู้ตลอดชีวิต 
และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

สัมมนา  แบ่งก ลุ่มให้ค้นคว้าข้อ มู ล 
แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ 

การน าเสนอ การสงัเกตพฤติกรรม 

PLO5 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
เพื่อการท างานทางเคมีได ้

มอบหมายงาน แบ่งกลุ่มใหค้น้ควา้ขอ้มูล 
แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ 

การน าเสนอ การสงัเกตพฤติกรรม 

PLO6 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม ซ่ื อ สั ต ย์  
และจิตสาธารณะ 

มอบหมายงาน แบ่งกลุ่มใหค้น้ควา้ขอ้มูล 
และศึกษาตามสถานการณ์จริง  

สงัเกตพฤติกรรม 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเคมเีพ่ืออุตสำหกรรม 

921-013 ฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 
Physics 

 เวกเตอร์และสเกลาร์ การเคล่ือนท่ีใน 1 มิติ และ 2 มิติ แรงและกฎการเคล่ือนท่ี งานและพลังงาน วตัถุแข็ง
เกร็ง การสั่นและคล่ืน ของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้า แม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า แสง เสียง นิวเคลียร์ 
และฟิสิกส์ยคุใหม่ 

 Vector and scalar; motion in 1 dimension and 2 dimensions; forces and motion's laws; work and energy; 
rigid body; vibration and waves; fluid; heat and thermodynamic; electricity; magnetism; electromagnetism; light; sound; 
nuclear and modern physics 

921-014  ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
Physics Laboratory   
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม: 921-013 ฟิสิกส์ 
การวดัและหน่วย กราฟและสมการ การตกอย่างอิสระของวตัถุภายใตแ้รงโน้มถ่วง การแกว่งของลูกตุม้

นาฬิกาอย่างง่าย พลงัศักย ์ความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะของวตัถุ ความเคน้ความเครียดของวสัดุ การน าความร้อน 
คุณสมบติัของก๊าซ ความหนืดของของเหลว ความตึงผิวของของเหลว เสียง 

 Measurement and unit; Graph and Equation; Free fall; Simple pendulum; Potential Energy; Density and 
Specific gravity of materials; Stress and strain of materials; Heat conduction; Properties of gas; Viscosity of fluid; Surface 
tension of fluid; Sound 

922-205   กฎหมำยอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
Industrial Laws 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ก่ียวกับบุคคลนิติบุคคล การตั้งห้างหุ้นส่วน 

บริษทัจ ากดั นิติกรรม พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และการจดทะเบียน  กฎหมายโรงงานและขั้นตอนทาง
กฎหมายในการตั้งโรงงาน กฎหมายการเมือง กฎหมายเขตอุตสาหกรรม การประกนัภยัในอุตสาหกรรม และการประกนัอ่ืนๆ 
กฎหมายเก่ียวกับการเก็บและการขนยา้ยวสัดุมีพิษหรือ มีอันตราย กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายของต่างประเทศท่ีมีผล ต่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ สหภาพ
แรงงาน สวสัดิการสงัคม กฎหมายเก่ียวกบัการประกนัสงัคม กฎหมายภาษี 

Basic knowledge of law; civil and commercial law of juristic person, corporation;  establishment of 
company limited, company, juristic acts; cheque, copyright, patent and registration acts; factory laws and processes of  
factory establishment; political laws; industrial areas laws; insurance in industrial and other insurances; law of toxic storage 
and transfer; law of environment and environmental preservation; international law effecting Thai industries; labor law; labor 
relations; labor unions; social welfare; social security law; tax laws 



922-300    กำรควบคุมคุณภำพ 3((3)-0-6) 
                 Quality Control  
                  ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของการควบคุมคุณภาพ การบริหารการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ  แผนภูมิควบคุม วิศวกรรมความ
น่าเช่ือถือส าหรับการผลิต แผนการชกัส่ิงตวัอย่าง เส้นโคง้โอซี แผนการชกัส่ิงตวัอย่างเชิงเด่ียว แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเชิงคู่  
แผนการชักส่ิงตวัอย่างหลายเชิง มาตรฐานแผนการชักส่ิงตัวอย่าง ระบบการบริหารคุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวม 
เคร่ืองมือในการควบคุมคุณภาพ 7 อยา่ง การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพ 
                  History evolution and importance of quality control; quality control management; industrial product 
standards; statistic related to the quality control; quality control techniques; control charts; engineering reliability for 
manufacturing; sampling plans; OC curves; single sampling plans; double sampling plans; multiple sampling plans; Military 
Standard sampling plan; quality management system; TQC; QC 7 tool; computer application for quality control 
 
922-305    เศรษฐศำสตร์วศิวกรรมและกำรจดักำรต้นทุน    3(3-0-6) 
                  Engineering Economics and Cost Management 
  ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม โครงสร้างและการวิเคราะห์
ตน้ทุนในอุตสาหกรรม ค่าของเงินท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา การเส่ือมราคา การประเมินโครงการและวิเคราะห์การทดแทน 
ความเส่ียงและความไม่แน่นอน เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั การประเมินภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กบั
แนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมและการจดัการตน้ทุน 
  Knowledge about macro and micro economics which related to industries; structure and analysis of 
industrial cost; time value of money; depreciation; evaluation of replacement; risk and uncertainty, economics in daily life;  
estimating income tax consequences; application of computer to engineering economics and cost management concept 
 
926-151 หลกักำรตลำด  3((3)-0-6) 
 Principles of Marketing 
                  ความหมาย  ความส าคัญ  และหน้าท่ีของการตลาด กระบวนการทางการตลาด ปรัชญาทางการจัดการ
การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  การตลาดเป้าหมาย  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจยัทาง
การตลาด และสภาพแวดลอ้มทางการตลาด 
                    Definitions, significance and roles of marketing; marketing processes; marketing management 
philosophies; marketing mix; target market; consumers behavior; marketing information system; marketing research; 
marketing environment 
 
932-053    จุลชีววทิยำพื้นฐำน  3(2-3-4) 
  Basic Microbiology 

 รูปร่างลกัษณะทัว่ไปของจุลินทรีย ์เมแทบอลิซึม พนัธุศาสตร์ การเติบโตของจุลินทรีย ์ การจ าแนกจุลินทรีย์
ออกเป็นหมวดหมู่ จุลินทรียท่ี์ท าให้ เกิดโรคภูมิคุม้กนัของร่างกายต่อเช้ือโรค การควบคุมจุลินทรียโ์ดยวิธีทางฟิสิกส์และเคมี 
และมีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ 
                General morphology of microorganism; study of bacteria in metabolism; genetic and growth; 
classification of microorganisms; pathogenic microorganisms; body immunology against pathogenic microorganisms ; 
physical and chemical controlling of microorganisms; laboratory experiments related to the lecture topics  



934-018  สถิตสิ ำหรับวทิยำศำสตร์                                                            3((3)-0-6) 
    Statistics for Science 

  วิธีการทางสถิติในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและการประยุกต์ใชท้าง
วิทยาศาสตร์ การแจกแจงของส่ิงตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับพารามิเตอร์ การวิเคราะห์         
ความแปรปรวนโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  Statistical method for data collection; presentation, analysis of data and application in science; sampling 
distribution; testing hypothesis of parameters; analysis of variance; statistical computer packages 
 
934-023  กำรคดิเชิงค ำนวณ  2((2)-0-4) 
    Computational Thinking                
  การด าเนินการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ พีชคณิตพ้ืนฐาน ฟังก์ชนัและกราฟ ลิมิต การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการคิดเชิงค านวณ 

Mathematical foundation; basic algebra; functions and graphs; limit; using software for computational 
Thinking 
 
934-024    คณิตศำสตร์พื้นฐำน             2(2-0-4)  

Basic Mathematics         
   การหาอนุพนัธ์และการประยกุต ์การหาปริพนัธ์และการประยกุต ์เคร่ืองมือส าหรับวธีิการเชิงตวัเลข 

  Differentiation and its application; integration and it application; tools for numerical method 
 
937-011    เคมพืี้นฐำน       3(3-0-6) 
   Basic Chemistry  
  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมี ปริมาณสารสัมพนัธ์ สสารและสถานะของสสาร สมบติัของ
สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ 

 Atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; matter and state of matter; 
properties of solutions; thermodynamic chemistry; chemical kinetics; chemical equilibrium; acid-base equilibrium; 
electrochemistry; nuclear chemistry  

 
937-012   ปฏิบัตกิำรเคมพืี้นฐำน      1(0-3-0) 
  Basic Chemistry Laboratory 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม: 937-011 เคมีพ้ืนฐาน 

 เลขนัยส าคัญ  เคร่ืองตวงและความแม่นย  า การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริมาณสารสัมพันธ์            
การหาน ้ าหนกัโมเลกุลของสารโดยการวดัอุณหภูมิท่ีลดลงของจุดเยือกแข็ง อุณหพลศาสตร์เคมี การหาค่าพีเอชของสารละลาย
กรด-เบส สารละลายบฟัเฟอร์ สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า  
   Significant figure; volumetric glassware and precision; separation of solid from liquid; stoichiometry; 
molecular weight determination by freezing-point depression; thermochemistry; pH determination of acid-based solution; 
buffer solution; chemical equilibrium; electrochemistry 
 
 



937-013    เคมอีนิทรีย์       3(3-0-6) 
   Organic Chemistry 
  โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย ์การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยา
พ้ืนฐานของสารอินทรีย ์พอลิเมอร์  
  General structures and properties of organic compounds; classification; nomenclature; preparation and 
basic chemical reactions of organic compounds; polymers  
 
937-014 ปฏิบัตกิำรเคมอีนิทรีย์  1(0-3-0)  

  Organic Chemistry Laboratory 
               รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม: 937-013 เคมีอินทรีย ์  

 สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรีย ์การท าสารอินทรียใ์ห้บริสุทธ์ิโดยวิธีการตกผลึก        
การสกดัและการกลัน่ การสงัเคราะห์สารอินทรีย ์การทดสอบปฏิกิริยาเคมีเฉพาะอยา่งของสารอินทรีย ์

 Physical and chemical properties of organic compounds; purification of organic compounds                     
by crystallization, extraction and distillation; synthesis of organic substance; specific reaction tests for organic compounds 

 
937-015    เคมวีเิครำะห์       3(3-0-6) 
   Analytical Chemistry 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-011 เคมีพ้ืนฐาน 
  ความรู้เบ้ืองตน้ส าหรับเคมีวิเคราะห์ การค านวณทางเคมีวิเคราะห์ สมดุลเคมี หลกัการและเทคนิคการ
วิเคราะห์ทางปริมาณโดยการวดัปริมาตรและการชัง่น ้ าหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรต     
สารเชิงซอ้น การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การวดัความเขม้สี ศึกษาดูงานการวเิคราะห์ทางเคมีในสถานประกอบการ 
  Basic knowledge for analytical chemistry; analytical calculation; chemical equilibrium; principles and 
techniques of quantitative analysis by volumetric and gravimetric method; acid-base titration; precipitation titration; 
complexometric titrations; redox titration; colorimetry; field trip in analytical chemistry laboratory 
 
937-016   ปฏิบัตกิำรเคมวีเิครำะห์      1(0-3-0)  
  Analytical Chemistry Laboratory 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม: 937-015 เคมีวเิคราะห์ 
 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะห์ปริมาณของสารโดยวิธีการไทเทรตกรด -เบส การไทเทรต

ตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซอ้น การไทเทรตรีดอกซ์และการไทเทรตดว้ยความเขม้สี 
 Preparation of standard solution; stoichiometric analysis by acid-base titration, precipitation titration, 

complexometric titration; redox titration and colorimetric titration 
 
937-017   เคมเีชิงฟิสิกส์         3(2-3-4) 

Physical Chemistry 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-011 เคมีพ้ืนฐาน 

  แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหพลศาสตร์ของสารละลาย ระบบท่ีมีหลายองค์ประกอบและสมดุลเคมี 
สมดุลของวฏัภาคของสารเชิงเด่ียว สารละลายท่ีไม่น าไฟฟ้า สมดุลของวฏัภาคของสารละลาย  หลักจลนพลศาสตร์และ
จลนพลศาสตร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ของโมเลกลุขนาดใหญ่ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 



  Gas and kinetics theory of gas; thermodynamics of solution; system of several substances and chemical 
equilibrium; phase equilibrium of single substance; non-electrolyte solution; phase equilibrium of solution; principle of 
kinetics and chemical kinetics; physical chemistry of macromolecule; laboratory related to the lecture topics 
 
937-018   ชีวเคมพืี้นฐำน       3(2-3-4)  

Basic Biochemistry 
  โครงส ร้างและหน้ าท่ี ของโม เลกุล ชีวภาพ  ป ฏิ กิ ริยาทางเอนไซม์  กระบวนการเมแทบอลิซึม 
ในสตัว ์พืช และจุลินทรีย ์บทบาทของวติามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
   Bimolecular structure and function; enzymatic reactions; metabolism of animal, plant and microorganism; 
roles of vitamins, minerals and hormones; laboratory related to the lecture topics 
 
937-201   เคมอีนินทรีย์       3(3-0-6)  

Inorganic Chemistry 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-011 เคมีพ้ืนฐาน 

  โครงส ร้างอะตอม  โครงส ร้างโม เลกุล  โครงแบบ อิ เล็ กตรอนและสมบั ติท าง เค มี ของธ าตุ  
ทรานซิชนั เคมีโคออร์ดิเนชนั สารประกอบออร์แกโนเมทลัลิกของธาตุทรานซิชนั ศึกษาดูงานดา้นเคมี-อนินทรีย ์ 
  Atomic structure; molecular structure; electronic configurations and chemical properties of transition 
elements; coordination chemistry; organometallic compounds of transition elements; field trip in inorganic chemistry 
 
937-202  ปฏิบัตกิำรเคมอีนินทรีย์      1(0-3-0)  
  Inorganic Chemistry Laboratory 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม: 937-201 เคมีอนินทรีย ์
 การสงัเคราะห์และศึกษาสารอนินทรีย ์โดยใชเ้ทคนิคฟเูรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  

ยวู-ีวซิิเบิลและแอบซอร์ปชนัสเปกโทรสโกปี 
  Synthesis and study of inorganic compounds by using fourier transform infrared spectroscopy, uv-visible 

and absorption spectroscopy 
 
937-203   พฤกษเคม ี       3((3)-0-6) 

Phytochemistry  
                สัณฐานวิทยา การจ าแนกและการระบุชนิดพืช วิถีทางชีวสังเคราะห์ สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของ
องค์ประกอบเคมีในพืช  การคดักรองทางเคมีพฤกษา การออกฤทธ์ิทางชีวภาพขององค์ประกอบเคมีในพืช การวิจยัทางเคมี
พฤกษา 

 Morphology; classification and identification of plants; biosynthesis pathway; physical and chemical 
properties of chemical constituents in plants; phytochemical screening; biological activity of chemical constituents in plants; 
research in phytochemistry 
 
 
 
 



937-024   ระเบียบวธีิวจิยั       1((1)-0-2) 
  Research Methodology 

  การสืบค้นข้อมูลทางเคมีและเอกสารจากแหล่งข้อมูลทางเคมีและฐานข้อมูลออนไลน์ หลักสถิติเพ่ือ           
การวางแผนและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง การวางแผนการทดลอง การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียน
รายงานทางวทิยาศาสตร์ การน าเสนอขอ้มูล 

  Searching chemical information and literatures from chemistry resources and online databases, principle 
of statistical methods for planning and analysis of experimental data, planning of the experiment, data collection, data 
analysis, writing scientific report, data presentation 
 
937-208   สมุนไพรและเคร่ืองเทศ       3((2)-3-4) 

  Herb and Spices 
 ประวติัความเป็นมาของสมุนไพรและเคร่ืองเทศ กระบวนการผลิตสมุนไพรและเคร่ืองเทศ คุณภาพของ

สมุนไพรและเคร่ืองเทศ ชนิดของสมุนไพรและเคร่ืองเทศ การสกัดสารท่ีใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและเคร่ืองเทศ สมบัติ       
ทางเคมีและกายภาพ กรรมวธีิการสกดัการน าไปใชป้ระโยชน์ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 

 History of herb and spices; herb and spices production process; quality of herb and spices; type of herb 
and spices and harvesting; extraction of valuable chemicals from herb and spices; type of herb and spices; chemical and 
physical properties of herb and spices; extraction process and use of spices; laboratory experiments related to the lecture topic 
 
937-209  นวตัวำณิชย์สมุนไพร      3((3)-0-6)  

Herbal Research to Market 
  แนวคิดการออกแบบ เทคโนโลยทีางสมุนไพรเพ่ือธุรกิจ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การตั้งโจทยแ์ละการแกไ้ข
ปัญหา การระดมความคิดท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบ การสร้างตน้แบบ เคร่ืองมือสร้างโมเดลธุรกิจ   
  Design thinking; herb technology for business; creative thinking; questioning and problem-solving; 
brainstorming need-based design; prototyping; business model canvas 
 
937-211   วจิยัและพฒันำสมุนไพร      3((3)-0-6) 
   Herbal Research and Development 
  กระบวนการวิจยัดา้นสมุนไพร กระบวนการสกดัและแยกสาร ฤทธ์ิทางชีวภาพ การวเิคราะห์สารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพ การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารออกฤทธ์ิ การวิเคราะห์โครงสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ การปรับเปล่ียน
โครงสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
 Research methodology in herb; extraction and isolation; biological activity; analysis of bioactive 
compounds; biological assay of bioactive compounds; structure elucidation of bioactive compounds; structure modification 
of bioactive compounds 
 
937-212  กำรใช้งำนของเสียจำกอุตสำหกรรมปำล์มน ำ้มนัและกำรเพิม่มูลค่ำ  3((3)-0-6) 
  Utilization and Value Addition of Oil Palm Industrial Waste 

 ผลพลอยไดจ้ากอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนั ขยะชีวมวลจากโรงงานปาลม์น ้ ามนั พลงังานชีวมวลจากทะลาย
ปาลม์เปล่า อาหารสตัวจ์ากเปลือกของเมลด็ในปาลม์ การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากของเสียในอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนั   



 By-products from the oil palm industry; biomass waste from oil palm; Biomass energy from processed 
palm husk; animal feed from endocarp; production of biological surfactants from palm oil industrial waste 
 
937-213  ไบโอดเีซล       3((2)-3-4) 

Biodiesel 
 นิยามของไบโอดีเซล ว ัตถุดิบท่ีใช้ผลิตไบโอดีเซล  ปฏิ กิ ริยาเคมี ท่ี เก่ียวข้อง วิธีการในการผลิต                   

การตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซล ผลของไบโอดีเซลกบัการท างานของเคร่ืองยนต์ ปฏิบัติการท่ีสอดคลอ้งกับเน้ือหาท่ี
บรรยาย 

 Biodiesel definition; raw materials used to produce biodiesel; related chemical reactions; methods of 
production; quality assessment of biodiesel; effect of biodiesel on engine operation; laboratory related to the lecture topics 
 
937-214  กำรสกดัสำรมูลค่ำสูงจำกปำล์มน ำ้มนั     3((3)-0-6) 

Opulent Extracts from Oil Palm 
 ชนิดของสารมูลค่าสูงในปาล์มน ้ ามนั หลกัการและวิธีการในการแยก กลีเซอรีน กรดไขมนั วิตามินอีและ

อนุพนัธ์ เบตา้แคโรทีน และสารอ่ืน ๆ การใชป้ระโยชน์ดา้นอาหาร เคร่ืองส าอาง และดา้นอ่ืน ๆ  
 Types of high value substances in palm oil; principles and methods for separating fatty acid, glycerin, 

vitamin E and derivatives, beta-carotene, and other substances; utilization in foods, cosmetics, and others 
 
937-215  เช้ือเพลงิชีวภำพและพลงังำนชีวภำพ      3((3)-0-6) 
  Biofuels and Bioenergy 
  ความหมายและความสมัพนัธ์ระหวา่งเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ประเภทของเช้ือเพลิงชีวภาพ วตัถุดิบ
และกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพแบบครบวงจร ทิศทาง       
ในอนาคตของอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
  Definition and correlations between biofuels and biochemistry; types of biofuels; raw materials and 
production processes for biofuels and biochemistry; integrated biofuel and biochemical industry; the futures of the biofuels 
and biochemical industry; related research 
 
937-216  พลำสตกิชีวภำพและไบโอแวร์ 3((2)-3-4) 
  Bioplastics and Biowares 

 ความหมายและคุณสมบัติท่ีส าคญัของพลาสติกชีวภาพ วตัถุดิบและกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ       
การประยกุตใ์ชพ้ลาสติกชีวภาพ กลไกการยอ่ยสลายของพลาสติกชีวภาพและผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมและ
ตลาดของพลาสติกชีวภาพ ทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาท่ีบรรยาย 

 Definition and important properties of bioplastics; raw materials and production processes for bioplastics; 
application of bioplastics; mechanism of biodegradation of bioplastics and their environmental impacts; industry and market 
of bioplastics; futures of bioplastics industry; related research; laboratory related to the lecture topics 
 
 
 



937-217   วสัดุชีวภำพรักษ์โลก 3((2)-3-4) 
  Green Biomaterials 

 ความหมายและแหล่งท่ีมาของวสัดุชีวภาพ วตัถุดิบจากธรรมชาติและสงัเคราะห์ท่ีใชใ้นการผลิตวสัดุชีวภาพ 
วัสดุดัดแปลงจากธรรมชาติ ว ัสดุชีวภาพทางการแพทย์ ว ัสดุชีวภาพท่ีมีสมบัติพิ เศษ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ                      
การหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุชีวภาพ วสัดุชีวภาพในอุตสาหกรรม ทิศทางในอนาคตของวสัดุชีวภาพ  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 

 Meaning and source of biological materials; natural and synthetic raw materials used in the production of 
biological materials; natural modified materials; medical biomaterials; biological materials with special properties; biological 
nanotechnology; characterization of biological materials; biological materials in industries; futures of biological materials ; 
related research; laboratory related to the lecture topics 
 
937-218  เคมชีีวภำพ  3((2)-3-4) 
  Biochemicals 

 เทคโนโลยีทางดา้นกระบวนการทางชีวภาพ เทคโนโลยีทางดา้นกระบวนการความร้อน การพฒันาตวัเร่ง
ปฏิกิริยา การออกแบบระบบและกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี การค้นหาและพฒันาเอนไซม์ การพฒันาจุลินทรียแ์ละ
กระบวนการหมกั การใชเ้ทคโนโลยีทางพนัธุวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงจุลินทรียใ์นกระบวนการผลิตปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาท่ีบรรยาย 

 Bio-process technology; thermochemical process technology; catalyst design; system and chemical 
engineering process design; screening and enzyme development; microorganism development and fermentation process; 
utilization genetic engineering technology in the enhancement of microorganisms in the production process;  laboratory 
related to the lecture topics 

 
937-219  เคมวีเิครำะห์ขั้นสูง 3((2)-3-4) 
  Advanced Analytical Chemistry 
  การสอบเทียบเคร่ืองแก้วและเคร่ืองมือพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ขอ้มูลทางเคมีวิเคราะห์        
การทดสอบวิธีวิเคราะห์ การหาค่าความเช่ือถือในการวิเคราะห์ ค่าต ่าสุดในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยวดัศักยไ์ฟฟ้า 
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Calibration of glassware and basic laboratory equipment; data analysis in analytical chemistry; analytical 
methods testing; determination of reliability in analysis; lowest value in analysis; analysis by electric potential; analysis of 
food samples, chemical, moisture, ash and sand content fiber content, protein content, fat analysis at and oil quality 
evaluation; laboratory related to the lecture topics 
 
937-220  กำรวเิครำะห์อำหำร 3((2)-3-4) 
  Food Analysis 
  การวิเคราะห์ตวัอย่างอาหารทางเคมี ความช้ืน ปริมาณเถา้และทราย ปริมาณสารเยื่อใย ปริมาณโปรตีน       
การวเิคราะห์ไขมนั  การประเมินคุณภาพไขมนัและน ้ ามนั ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 

 Analysis of food samples chemically, moisture, ash and sand content, fiber content, protein content; fat 
analysis; fat and oil quality evaluation; laboratory related to the lecture topics 
 



937-221  กำรวเิครำะห์ไขมนัและน ำมนั 3((2)-3-4) 
  Fat and Oil Analysis 
  การจ าแนกชนิดของไขมนั น ้ ามนั และกรดไขมนั  การเรียกช่ือกรดไขมนั คุณสมบติัทางเคมีและกายภาพ
ของกรดไขมนั ปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบักรดไขมนัและน ้ ามนั  และมีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกับเน้ือหาขา้งตน้ ปฏิบติัการ          
ท่ี สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Fat, oil and fatty acid characterization; fatty acid naming; chemical and physical properties of fatty acid; 
chemical reaction related to fatty acid and oil; laboratory related to the lecture topics 
 
937-222  กำรวเิครำะห์ยำงและพอลเิมอร์ 3((2)-3-4) 
  Rubber and Polymer Analysis 
  การวิเคราะห์ยางและพอลิเมอร์ทางดา้นสมบติัเชิงกล สมบติัเชิงความร้อน  น ้ าหนักโมเลกุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง โดยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติก อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  และ
ลกัษณะทางสณัฐานวทิยา ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  Mechanical properties analysis of rubber and polymers, thermal properties, molecular weight; structural 
analysis by fourier transformed infrared spectroscopy technique; nuclear magnetism; infrared spectroscopy and morphology; 
laboratory related to the lecture topics 
 
937-223  สร้ำงเสริมประสบกำรณ์วชิำชีพเคมี 1 ≥240 ช่ัวโมง 
  Chemistry Experiential Education I 

 การฝึกงานในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีศึกษา          
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง เรียนรู้ในในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี สารเคมีในอุตสาหกรรมกับความปลอดภัย           
การวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ  เคมีสีเขียว การบ าบดัมลพิษในอุตสาหกรรมและชุดวิชาประจ าโมดูล (ประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ 
G P และ F) 
   Practical training in factory, state enterprise or government office related to the field of study for at least 
240 hours; learning in chemical process, industrial chemicals and safety, instrumental analysis, green chemistry, industrial 
pollution treatment and modules  (evaluation are G, P, and F symbols)  
 
937-301   กระบวนกำรอุตสำหกรรมทำงเคม ี 3((3)-0-6) 

  Chemical Industrial Processes 
 ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภณัฑ์เพื่อความ
งาม ไขมนัและน ้ ามนั เยื่อและกระดาษ ปูนซีเมนต์ สารปิโตรเคมี ผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม ยาง พลาสติก สบู่ ผงซกัฟอกและ
สารเคลือบผิว 
 System control in industry and production processes in food industry, beauty products, fat and oil, tissue 
and paper, cement, petrochemicals; petroleum products, rubber, plastics, soaps, detergents and coatings  
 
 
 
 
 



937-302   สำรเคมใีนอุตสำหกรรมกบัควำมปลอดภัย 3((3)-0-6) 
 Industrial Chemicals and Safety 
 สารเคมีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารไขมนัและน ้ ามนั และผลิตภณัฑ์เพ่ือความงาม การจดัการสารเคมีใน
อุตสาหกรรม วธีิการป้องกนัอุบติัภยัและ/หรือความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากสารอนัตราย ความปลอดภยัจากการเกิดอคัคีภยั การระเบิด
ฝุ่ นและฝุ่ นผงของการบดวตัถุดิบ วตัถุระเบิดได ้และอนัตรายสารเคมีจากเช้ือเพลิงไบโอดีเซลติดไฟได ้  
 Chemicals in food, fat and oil and beauty product industry; chemical management in industry; prevention 
from accident and/or illness caused by hazardous chemicals; fire safety; dust explosion and dust of grinding raw materials; 
explosives; hazardous chemicals from biodiesel fuel combustible 
 
937-303   กำรวเิครำะห์โดยใช้เคร่ืองมือ 3((3)-0-6) 

  Instrumental Analysis 
 ทฤษฎี หลกัการ รายละเอียดและการประยกุตข์องเคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดยสเปกโทรโฟโต -เมทรี 

โครมาโทกราฟี และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั  
 Theories, principles, descriptions and applications of instruments; chemical analytical methods based on 

spectrophotometry, chromatography and other modern instruments 
 
937-304   ปฏิบัตกิำรวเิครำะห์โดยใช้เคร่ืองมือ  1(0-3-0) 
  Instrumental Analysis Laboratory 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-303 การวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 
 วิธีการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางสเปกโทรโฟโตเมตรี  แก๊สโครมาโทกราฟี  ลิควิดโครมาโทกราฟี

สมรรถนะสูง และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีทนัสมยั 
 Instrumental methods based on spectrophotometry, gas chromatography, high performance liquid 

chromatography and other modern instruments 
 
937-305  อุปกรณ์เฉพำะหน่วย 3((3)-0-6) 

Unit Operation  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 934-024 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน, 921-013 ฟิสิกส์  

  กลศาสตร์ของของไหลเบ้ืองตน้ การกวนและการผสมของเหลว ฟลูอิไดเซชนั สมดุลเฟส กระบวนการแยก
โดยการกลั่นและการตกผลึก เทคนิคการอบแห้งและการปรับความช้ืน การถ่ายโอนความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน             
การออกแบบเบ้ืองตน้สาหรับเคร่ืองปฏิกรณ์เคมี 
  Introduction to fluid mechanics; agitation and mixing of liquid; fluidization; phase equilibrium; separation 
processes by distillation and crystallization; drying and humidification techniques; heat transfer and its applications; 
preliminary design for chemical reactors 
 
937-306   ปฏิบัตกิำรอุปกรณ์เฉพำะหน่วย 1(0-3-0) 

  Unit Operation Laboratory 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-305 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย 

 กลศาสตร์ของของไหล การถ่ายโอนความร้อนและอุปกรณ์ท าความร้อน เคร่ืองท าความเย็น เทคนิค           
การอบแหง้การปรับความช้ืน และการออกแบบถงัปฏิกรณ์อยา่งง่าย           



 Fluid mechanics; heat transfer and heat exchanger; refrigerator; drying; humidification techniques and 
preliminary design for chemical reactors 
 
937-307 กำรบ ำบัดมลพษิในอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 

   Industrial Pollution Treatment  
 ระบบนิเวศ ผลกระทบจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อระบบนิเวศ ลกัษณะและปริมาณของ
มลพิษในน ้ าเสียและอากาศ  ของเสียอนัตรายประเภทต่าง ๆ การวเิคราะห์มลพิษในน ้ า กระบวนการเฉพาะท่ีใชใ้นการบ าบดัน ้ า
เสียและของเสียอนัตราย ทั้งดา้นกายภาพ เคมีและชีววิธี การกรอง การตกตะกอน การท าปฏิกิริยาเคมี/แบคทีเรีย วธีิก าจดัมลพิษ
ในดิน น ้ าเสียและอากาศเสียในโรงงานอุตสาหกรรม 

 Ecosystem; effects from industrial production process to ecosystem; characteristics and quantities of 
pollutant in wastewater and air; types of hazardous waste; analysis of pollutant in water; specific processes for wastewater 
and hazardous waste treatment in physical, chemical and biological methods; filtration, sedimentation, chemical 
reaction/bacteria; methodology of pollutant disposal in solid waste, wastewater and air pollution in industry 
 
937-308  โครงงำนทำงเคมเีพ่ืออุตสำหกรรม 1                                    1(0-3-0) 

  Project of Chemistry for Industry I                  
  การเลือกหัวขอ้โครงงานโดยเขา้ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา การสืบคน้ขอ้มูล เขียนโครงการวิจยั และน าเสนอ

โครงการภายใตก้ารใหค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 
   Choosing the research topic by consulting the advisor; reviewing literatures, writing a proposal and 

presentation under the supervision of research advisor 
 
937-309  ชุดวชิำวทิยำกำรสมุนไพร  9((6)-9-12) 
  Herbal Sciences 
 สมุนไพรจากทรัพยากรธรรมชาติ การน าสมุนไพรไปใชป้ระโยชน์ การเตรียมวตัถุดิบสมุนไพร การสกดั 
การวิเคราะห์ปริมาณสารส าคญัในวตัถุดิบสมุนไพร สมุนไพรในอาหาร เคร่ืองด่ืมสมุนไพร สมุนไพรส าหรับการใช้เป็น            
ยาเวชส าอาง และเคร่ืองส าอาง ธุรกิจสมุนไพร สปาและธุรกิจสปา ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย     
  Herb from natural resources; uses of herbs; preparation of herb materials; extractions; quantitative 
analysis of bioactive compounds in herb; herbs used in foods; herb beverages; herbs used in drugs, cosmeceuticals, and 
cosmetics; herbs business; spa and spa business; laboratory related to the lecture topics 
 
937-310  ชุดวชิำวทิยำศำสตร์ควำมงำมและเคร่ืองส ำอำง  9((6)-9-12) 
 Beauty and Cosmetics Science 

 ประวติัความเป็นมาของวทิยาศาสตร์ความงามและเคร่ืองส าอาง โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของ ผิวหนงั 
เส้นผม และเล็บ ประเภทและองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง รูปแบบและส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง 
การตั้งสูตรต ารับ การเตรียมและการตั้งสูตรต ารับของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางส าหรับผิวหนา้และผิวกาย 
เส้นผม และเลบ็ การทดสอบผิวหนงัอกัเสบ บวม คนั ผื่นแพ ้และความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองส าอาง ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีบรรยาย  

 
 



    The history of beauty and cosmetic science; chemical and physical structures of skin, hair, and nails; types 
and ingredient of cosmetic products; form and composition of cosmetic products; formulation; preparation and formulation of 
cosmetic products; product for face and body skin, hair, and nails cosmetic products; testing for dermatitis, swelling, itching, 
allergic rashes and safety used in cosmetics; laboratory related to the lecture topics  
 
937-311 ชุดวชิำเทคโนโลยกีำรใช้ประโยชน์จำกปำล์มน ำ้มนั  9((6)-9-12)
 Technology for Utilizing Palm Oil 
  กระบวนการสกัดและการท าน ้ ามนัให้บริสุทธ์ิ  การควบคุมกระบวนการและคุณภาพในการกลัน่น ้ ามนั 
กระบวนการแยกกรดไขมนัอิสระ กระบวนการท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์อ่ืนในเชิงพาณิชย ์
กระบวนการผลิตอนุพนัธ์ของกรดไขมนั กระบวนการปรับปรุงดดัแปลงน ้ ามนัและไขมนั ชนิดของสารโอลีโอเคมีพ้ืนฐาน 
วตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมโอลีโอเคมี กระบวนการส าคญัในอุตสาหกรรมการผลิตโอลีโอเคมี  การน าวสัดุเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมไขมนัและน ้ ามนัมาใชป้ระโยชน์ 
                Extraction process and purification of oil; quality control of oil distillation, free fatty acid separation; 
commercial biodiesel and byproducts production processes; production of derivative fatty acids; improvement of oil and fat; 
type of basic oleochemical substances; feedstocks for oleochemical industry; important processes in oleochemical 
manufacturing; utilization of by-products from fat and oil industry 
 
937-312 ชุดวชิำเช้ือเพลงิชีวภำพและวสัดุชีวภำพรักษ์โลก   9((6)-9-12) 
  Biofuels and Green Biomaterials    
 ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ วตัถุดิบและกระบวนการผลิต
เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ความหมายและคุณสมบติัท่ีส าคญัของพลาสติกชีวภาพ วตัถุดิบและกระบวนการผลิตพลาสติก
ชีวภาพ การประยุกต์ใชพ้ลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมพลาสติกย่อยสลายไดท้างชีวภาพและผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
วตัถุดิบจากธรรมชาติและสังเคราะห์ท่ีใชใ้นการผลิตวสัดุชีวภาพ วสัดุดดัแปลงจากธรรมชาติ วสัดุชีวภาพทางการแพทย ์นาโน
เทคโนโลยีทางชีวภาพและวสัดุชีวภาพท่ีมีสมบัติพิเศษ การหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุชีวภาพ ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย     
 Definition and relationships between biofuels and biochemistry; raw materials and production processes 
for biofuels and biochemistry; definition and important properties of bioplastics; raw materials and production processes for  
bioplastics; application of bioplastics; biodegradable plastic industry and environmental impact; natural and synthetic raw 
materials used in the production of biomaterials; bioinspired materials; biomedical materials; bio nanotechnology; functional 
biomaterials; biomaterial characterization; related research; laboratory related to the lecture topics 
    
937-313 ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ในอุตสำหกรรม  9((6)-9-12)  
 Analysis in Industry 

 การสอบเทียบเคร่ืองแก้วและเคร่ืองมือพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ การเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างน ้ าทาง
กายภาพและเคมี การวิเคราะห์ตวัอย่างอาหารทางเคมี การวิเคราะห์คุณภาพน ้ ามนัและไขมนั การวิเคราะห์ยางและพอลิเมอร์
ทางดา้นสมบติัเชิงกล สมบติัเชิงความร้อนและน ้ าหนกัโมเลกลุ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย     

 Calibrations of glassware’s and basic laboratory equipment; collection and analysis of water samples 
physically and chemically; chemical food sample analysis; quality analysis of oil and fat; analysis of rubber and polymers in  
mechanical properties; thermal properties and molecular weight; laboratory related to the lecture topics 



937-314  สร้ำงเสริมประสบกำรณ์วชิำชีพเคมี 2 ≥240 ช่ัวโมง 
Chemistry Experience Education II 

  การฝึกงานในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีศึกษา        
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง เรียนรู้ใน กฎหมายอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมและการจดัการตน้ทุน สมัมนาทางเคมี
เพื่ออุตสาหกรรม หัวขอ้พิเศษทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม และโครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (ประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ G P       
และ F) 
   Practical training in factory, state enterprise or government office related to the field of study for at least 
240  hours, learning in industrial laws, engineering economics and cost management, seminar in chemistry for industry, 
special topic in chemistry for industry and project of industry for industry (evaluation are G, P, and F symbols)  
 
937-315  วตัถุดบิและกำรตั้งต ำรับในเคร่ืองส ำอำง 3((2)-3-4) 

  Raw Materials and Formulation in Cosmetics  
 หลกัการ ลกัษณะ สมบัติและหน้าท่ีของวตัถุดิบ ประเภทและองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง       

การตั้ งสูตรต ารับ การพัฒนาสูตรต ารับของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง การเตรียมและวธีิการทดสอบความคงตวัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย        

 Principle, characteristics, properties and function of raw materials; types and ingredient of cosmetic  
products; formulation; development of cosmetic formulation; selection of packaging for cosmetic products;  preparation and 
stability testing of cosmetic products; laboratory related to the lecture topics   
 
937-316  กำรฝึกปฏิบัตกิำรทำงเคม ี 3(0-18-0) 
  Work term-Practicum in Chemistry 

  การฝึกงานในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโมดูลท่ีศึกษาเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง  

   Practical training in factory, state enterprise or government office related to module of study for at least 
240 hours 
 
937-317  ผลติภัณฑ์ธรรมชำติในเคร่ืองส ำอำง 3((2)-3-4) 

Natural Products in Cosmetics 
 การจ าแนกและการประยุกต์ใช้ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  สมบัติทางกายภาพและเคมี การเตรียมสารตวัอย่าง      

การสกดัและการแยก การท าให้บริสุทธ์ิ องคป์ระกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
 Classification and application of natural products; physical and chemical properties; preparation of 
materials; extraction and isolation; purification; chemical constituents and biological activity; related research of natural 
products; laboratory related to the lecture topics  
 
937-318  เทคโนโลยคีวำมหอมและสุคนธบ ำบัด 3((2)-3-4) 

Fragrance Technology and Aromatherapy  
 ประวัติของน ้ ามันหอมระเหย วิธีการแยกน ้ ามันหอมระเหยจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมบัติและ                 

การประยุกต์ใช้น ้ ามันหอมระเหย วิธีการเลือกใช้น ้ ามันหอมระเหยในการบ าบัด ระบบการดมกล่ินและวิธีการเลือกกล่ิน        



น ้ามนัหอมระเหยต่อระบบร่างกาย ประโยชน์และโทษในการใชน้ ้ ามนัหอมระเหยในการบ าบดั สุคนธบ าบดัเพื่อความงามและ
ผลิตภณัฑ ์ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย  
 Historical in essential oil; separation of essential oil from natural products; properties and applications of 
essential oil; alternative use of essential oil for aromatherapy; olfactory system and alternative for scent; essential oils for the 
body system; benefit and risk of using essential oil for aromatherapy; aromatherapy for beauty and products; laboratory 
related to the lecture topics 
 
937-319 สปำและธุรกจิสปำ 3((2)-3-4) 

Spa and Spa Business 
 ประวติัความเป็นมาของสปา ความรู้ทั่วไปเก่ียวกบัสปาเพ่ือสุขภาพและความงาม หลกัการและประเภท

ของสปาและธุรกิจ สมุนไพรท่ีใช้ในสปา อุปกรณ์/เคร่ืองมือและผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในสปา การให้บริการต่าง ๆ ในสปา เช่น           
การพอกเพ่ือความงาม การนวดเพ่ือสุขภาพ การบ าบดั ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย วารีบ าบดั การบ าบดัดว้ยความร้อนและการนวด
โดยใชเ้คร่ืองหอม จริยธรรมในการท าธุรกิจสปา ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 

 The history of spa; introduction of spa for health and beauty; principle and type of spa  and spa business; 
herb in spa; instrument and spa products; services in spa such as masks for beauty, massage for health, body treatment, 
hydrotherapy, thermotherapy, and aromatherapy; ethics in spa business; laboratory related to the lecture topics 

 
937-320  เทคโนโลยผีลติภัณฑ์เคร่ืองส ำอำง 3((2)-3-4)    
 Cosmetic Products Technology  

 รูปแบบและส่วนประกอบของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง แบบสารละลาย แบบแขวนลอย อิมลัชนั แบบยาข้ีผึ้ง 
เจล น ้ ามนั สเปรยแ์ละโฟม ผงและผงอดัแข็ง เทคนิคพ้ืนฐานท่ีใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ความงาม ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้ง        
กบัเน้ือหาท่ีบรรยาย     
 Form and composition of cosmetic products; solutions, suspensions, emulsions, ointments, gels, oils, 
spray and foam, powders and compact powders; fundamental techniques in beauty product development; laboratory related to 
the lecture topics 
 
937-321 วทิยำศำสตร์ควำมงำมและเคร่ืองส ำอำง 3((3)-0-6) 
  Beauty and Cosmetics Science  

 ประวติัความเป็นมาของวทิยาศาสตร์ความงามและเคร่ืองส าอาง โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของผิวหนงั 
เส้นผม และเล็บ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับผิวหน้าและผิวกาย เส้นผม และเล็บ เคร่ืองส าอางแต่งสี การทดสอบผิวหนัง
อกัเสบ บวม คนั ผื่นแพ ้และความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองส าอาง 
 The history of beauty and cosmetic science; chemical and physical structures of skin, hair, and nails; 
cosmetic product for face and body skin, hair, and nails; color cosmetic products; testing for dermatitis, swelling, itching, 
allergic rashes and safety used in cosmetics 
 
937-322  นำโนเทคโนโลยเีบ้ืองต้น 3((3)-0-6) 

Introduction to Nanotechnology 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนเบ้ืองตน้ วสัดุนาโนท่ีพบในธรรมชาติ หลกัการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
ส าหรับนาโนเทคโนโลยี การผลิตระดับนาโน เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี  วสัดุนาโน นาโน



เทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี ความเป็นพิษของนาโน  ทิศทางในอนาคตของวสัดุนาโน  งานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  Introduction to nan science and nanotechnology; nanomaterial’s in nature; fundamental principle in 
science for nanotechnology; nanofabrication; equipment and analysis in nanotechnology; nanomaterials; nanobiotechnology; 
application in nanotechnology; nanotoxicity; futures of nanomaterials;  related research 
 
937-323 โอลโิอเคม ี     3((2)-3-4)    

  Oleochemistry 
 บทน าของโอลิโอเคมี ไขมันและน ้ ามันจากพืช จากสัตว ์สารต่าง ๆ ท่ีได้จากกระบวนการโอลิโอเคมี 

กระบวนการผลิต ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโอลิโอเคมี อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีในปัจจุบนั ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ี
บรรยาย 
 Introduction to oleochemistry; fat and oil from plants and animal; oleochemical substances; production 
process; reaction of oleochemistry; present oleochemical industries; laboratory related to the lecture topics  
 
937-324  เคมคีอลลอยด์และผวิ  3((3)-0-6) 
  Colloid and Surface Chemistry 

  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-017 เคมีเชิงฟิสิกส์ 
 บทน าเก่ียวกบัเคมีคอลลอยด์และผิว นิยามของคอลลอยด์ การจ าแนกประเภทของคอลลอยด์ ระบบสาม
ระบบท่ีมีสารลดแรงตึงผิวเป็นองค์ประกอบ แรงตึงผิวและมุมสัมผสั ความเสถียรของคอลลอยด์ ชั้ นประกบทางไฟฟ้า             
การรวมตวักนัของคอลลอยด ์การเกิดไมเซลล ์การวเิคราะห์ขนาดและการกระจายตวัของอนุภาคคอลลอยด ์สมบติัการไหลของ
คอลลอยด ์การประยกุตใ์ชเ้คมีคอลลอยดแ์ละผิว 
 Introduction to colloid and surface chemistry; definition of colloid; classification of colloid; ternary 
systems containing surfactant; surface tension and contact angle; colloidal stability; electric double layer; association of 
colloids; micellization; determination of size and distribution of colloid particles; rheology properties of colloid; application 
of colloid and surface chemistry 
 
937-325  สำรลดแรงตงึผวิและสำรซักล้ำง 3((3)-0-6) 

  Surfactants and Detergents                                                          
  โครงสร้างทางเคมีและชนิดของสารลดแรงตึงผิว  วตัถุดิบท่ีใช้ผลิตสารลดแรงตึงผิว สภาวะเสริมและ      
อนัตรกิริยาระหวา่งโมเลกลุของสารลดแรงตึงผิวผสม การประยกุตใ์ชส้ารลดแรงตึงผิวในทางอุตสาหกรรม สบู่เหลว น ้ ายาปรับ
ผา้นุ่ม แชมพ ูทิศทางในอนาคตของสารลดแรงตึงผิว งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 Chemical structures and types of surfactants; raw materials used to obtain surfactant; supporting 
conditions and interaction between mix surfactant molecules; industrial applications of surfactants;  liquid soap; cloth 
softeners; shampoos; futures of surfactants and detergents; related research 

 
937-326  คอมพวิเตอร์ประยุกต์เชิงเคม ี 3((2)-3-4) 

Computer Application in Chemistry   
 การสืบคน้และการใชฐ้านขอ้มูลทางเคมี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลและการประยกุตใ์ช้

เพ่ือแกปั้ญหาทางเคมี 



 Search and access the chemical database; computer software for data analysis and application for solving 
problems in chemistry 
 
937-327  ระบบควบคุมเคร่ืองมืออตัโนมตั ิ 3((2)-2-5) 

 Automated Instruments Control  
 มโนคติทัว่ไปเก่ียวกบัซอฟแวร์ในห้องปฏิบติัการเคมี มโนคติเก่ียวกบัเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

หลกัการเขียน โปรแกรมและชุดค าสั่ง มโนคติเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ในการควบคุมเคร่ืองมืออตัโนมติั การเขียน
โปรแกรมเพื่อติดตรึง ตารางการท างานและการออกแบบระบบอตัโนมติั 

 General concepts of software in chemistry laboratory; internet of things (IoTs) technologies concept; 
principles of computer programming and algorithm; IoTs programming for automated instruments control; programming for 
fixtures, scheduling, and process planning in automated system 

 
937-328  เทคโนโลยไีขมนัและน ำ้มนั      3((2)-3-4) 
 Fat and Oil Technology 

 กระบวนการท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลและผลิตภณัฑอ่ื์นในเชิงพาณิชย ์เช่น ปฏิกิริยาการแตก
ตวัของไขมนั ปฏิกิริยาระหวา่งกรดไขมนัและเอสเทอร์ดว้ยวิธีทางเคมีและการใชเ้อนไซม ์ ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน่โดยใชต้วัเร่ง
ปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมนัและน ้ ามนั ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชัน่ ปฏิกิริยาเมทธิล-เอสเทอร์ไฮโดรไลซิส กระบวนการผลิต
อนุพันธ์ของกรดไขมัน กระบวนการปรับปรุงดัดแปลงน ้ ามันและไขมันโดยปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชั่น อซิโดไลซิส 
แอลกอฮอลไ์ลซิส และกลีเซอโรไลซิส และมีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ 

 Commercial biodiesel and byproducts production processes, such as fat splitting, reactions of fatty acids 
and esters catalyzed by classical catalysts as well as by enzymes, accelerated hydrogenation of fatty acids and oil, 
esterification reaction, methyl ester hydrolysis; production of derivative fatty acids; improvement of oil and fat for the 
esterification, acidolysis, alcoholics and glycerolizes reactions; laboratory experiments related to the lecture topics 
 
937-400  เคมสีีเขียว 3((3)-0-6) 

  Green Chemistry 
 หลกัการของเคมีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สารพิษและของเสียท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี เคมีแบบยัง่ยืน 
หลกัการอะตอมอีโคโนมี การใช้ตวัท าละลายและสารเสริมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม วตัถุดิบทดแทน การออกแบบการ
สงัเคราะห์ท่ีไม่ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 Principles of green chemistry; toxic and waste from chemical reactions; chemical sustainability; principles 
of atom economy; green solvent and auxiliary; renewable feedstock; design for greener synthesis  
 
937-401 ระบบโรงกลัน่ชีวภำพ และกำรผลติเช้ือเพลงิชีวภำพ 3((3)-0-6) 

Biorefineries and biofuel production  
 โครงสร้างและสมบติัของวตัถุดิบ องคป์ระกอบทางเคมีของวตัถุดิบและปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเก่ียวขอ้ง การผลิต
เช้ือเพลิงชีวภาพ ระบบโรงกลัน่ชีวภาพ ไบโอคอมโพสิต และวสัดุจากทรัพยากรหมุนเวยีน กระบวนการทางอุตสาหกรรมท่ีใช้
วตัถุดิบทางชีวภาพ 



 Structure and properties of raw materials; chemical composition of the raw material, and relevant 
chemical reactions; biofuels manufacture, bio refining; bio composites and other materials from renewable resources; 
industrial processes based on biological raw materials 

  
937-403  สัมมนำทำงเคมเีพ่ืออุตสำหกรรม                                1(0-2-1) 

Seminar in Chemistry for Industry 
  การคน้ควา้เอกสารวชิาการทางเคมี   การวิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูล การจดัท ารายงานและน าเสนอ 
 Academic literature review in chemistry; analyzing and collecting data; report preparation and 
presentation 
 
937-404  หัวข้อพเิศษทำงเคมเีพ่ืออุตสำหกรรม 1((1)-0-2) 
 Special Topics in Chemistry for Industry 
 หวัเร่ืองท่ีน่าสนใจทางเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 
  Interesting topics in the field of chemistry for industry 
 
937-405  โครงงำนทำงเคมเีพ่ืออุตสำหกรรม 2                   4(0-12-0) 

Project of Chemistry for Industry II   
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-308 โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 1                                                                             

 การทดลองตามโครงการวจิยัท่ีเสนอ น าเสนอผลการทดลองและส่งรายงานความกา้วหนา้ 
 Experiments based on the proposed research proposal; presentation and submission of the progress 
 
937-406   โครงงำนทำงเคมเีพ่ืออุตสำหกรรม 3                             2(0-6-0) 

  Project of Chemistry for Industry III                                     
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-405 โครงงานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 2                                                                 
 การทดลองตามโครงการวจิยัท่ีเสนอ น าเสนอผลการทดลองและส่งรายงานการทดลองฉบบัสมบูรณ์ 

 Experiments based on the proposed research proposal; presentation and submission of the complete report 
 
937-407 สหกจิศึกษำ 1                              1((1)-0-2) 

   Cooperative Education I 
 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงาน
ราชการ  
 Preparing for working in industrial factory, state enterprise or government office 
 
937-408   สหกจิศึกษำ 2                              6(0-30-0) 
 Cooperative Education II 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-407 สหกิจศึกษา 1                              
 ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาและท่ีปรึกษา           
จากสถานประกอบการ การรายงาน/การน าเสนอผลส าเร็จโครงงานสหกิจศึกษา 



 Work placement in enterprise under the supervision of both lecturers and advisors in the industrial 
enterprise; reporting/presentation of complete cooperative education project report 
 
937-410  เทคโนโลยจุีลนิทรีย์ 3((3)-0-6) 

Microbial Technology   
 การน าจุลินทรียไ์ปประยุกต์ดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ความกา้วหน้าทาง
วชิาการและเทคโนโลยร่ีวมสมยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลินทรีย ์
     Applications of microorganisms in agriculture, industry, public health and environment; scientific 
advances and contemporary technologies in relation to microorganisms 
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