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1. ชื่อหลักสู ตร

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ วท.บ. (เคมี)
ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Chemistry)
ชื่อย่อ B.Sc. (Chemistry)

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
มุ่งเน้ นผลิตบัณฑิตเคมีทมี่ ีความรู้ และความสามารถทางวิชาการ มีจรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรมทีส่ อดคล้องต่ อปณิธานของมหาวิทยาลัย และสนองต่ อการพัฒนาประเทศ
4.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตสาขาเคมี ที่มคี วามรู้ ความสามารถทางวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในของกลุ่ม
วิชาเคมีและเคมีประยุกต์ ให้ สอดคล้องกับความต้ องการของประเทศ
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ สามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการดําเนินการวิจัย และ
ปฏิบัติงาน อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ศี ักยภาพในการศึกษาในระดับสู ง สามารถรองรับวิทยาการใหม่ ๆ และมีทักษะในการ
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี เพือ่ สนองต่ อการพัฒนาประเทศ
4. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคมได้ อย่างเหมาะสม
5. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ มีจรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป
6. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
ข้ อ 7

7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือ่ เข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ ระบบทวิภาค โดยแบ่ งเวลาการศึกษาในปี หนึ่ง ๆ เป็ นสองภาคการศึกษาปกติ
ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาทีบ่ ังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาสิ บหกสั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้
โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ าหกสั ปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคการศึกษาปกติด้วย
การคิดหน่ วยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ มคี ่ าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
2. วิชาฝึ กหรือทดลอง (ภาคปฏิบัต)ิ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ มคี ่ าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
3. การฝึ กงานหรือฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานอาชีพ) ใช้ เวลาฝึ ก 3-6 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม
45-90 ชั่วโมง มีค่าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
4. วิชาปั ญหาพิเศษนักศึ กษาใช้ เวลาฝึ กปฏิบัติ (ภายใต้ การควบคุ มของอาจารย์ ) 3 ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีค่าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสู ตรชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาคปกติเป็ นหลักสู ตร 4 ปี นักศึกษาจะต้ องใช้ เวลาศึกษาอย่ าง
มากไม่ เกิน 7 ปี การศึกษา และใช้ เวลาศึกษาอย่ างน้ อย 7 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้ อ 10
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้ อ 11, 12, 13, 14, 15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ดังนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1

F
0

12. งบประมาณ
ใช้ งบประมาณประจําปี หมวดค่ าวัสดุ ค่ าใช้ สอย ค่ าตอบแทน และครุภัณฑ์ ของภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งบประมาณทีใ่ ช้ ในการผลิตบัณฑิตหลักสู ตรนีม้ ีค่าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่ 30,000 บาทต่ อคนต่ อปี
13. หลักสู ตร
13.1 โครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 139 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามโครงสร้ าง
องค์ ประกอบ และข้ อกําหนดของหลักสู ตรดังนี้

1.
2.

3.

วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2.2 วิชาบังคับในสาขา
2.3 วิชาบังคับนอกสาขา
2.4 วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือกเสรี

30
103
27
47
10
19
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

13.2 ข้ อกําหนดของหลักสู ตร
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
นั กศึ ก ษาจะต้ องศึ กษารายวิช าในหลักสู ตรวิชาศึ กษาทั่ว ไป รวมแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้ า งและ
องค์ ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 : วิชาศึกษาทัว่ ไป
21
หน่ วยกิต
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
3
หน่ วยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ. 120 สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
3
หน่ วยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ :
วิทยาศาสตร์
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3
หน่ วยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology
คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
มธ. 155 สถิตพิ นื้ ฐาน
3
หน่ วยกิต
TU 155 Elementary Statistics
หมวดภาษา
ท. 161 การใช้ ภาษาไทย
3
หน่ วยกิต
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
ไม่ นับหน่ วยกิต
(สํ าหรับผู้ทมี่ พี นื้ ความรู้ ยงั ไม่ ถึง สษ.171)
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3
หน่ วยกิต
EL 171 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3
หน่ วยกิต
EL 172 English Course 3

ส่ วนที่ 2 :
9
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามเงือ่ นไขรายวิชาทีส่ าขากําหนดไว้ ดงั นี้ คือ
สษ. 296 ภาษาอังกฤษเพือ่ จุดประสงค์ ทางวิชาการ 1
3
หน่ วยกิต
EL 296 English for Academic Purpose I
และเลือกอีก 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
3
หน่ วยกิต
มธ. 122 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
TU 122 Law in Everyday Life
มธ. 156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
3
หน่ วยกิต
TU 156 Introduction to Computers and Programming
จ. 228 จิตวิทยาความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
3
หน่ วยกิต
PY 228 Psychology of Interpersonal Relations
ทอ. 201 หลักการบริหาร
3
หน่ วยกิต
HO 201 Principle of Management
พบ. 291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
BA 291 Introduction of Business
ศ. 210 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
EC 210 Introductory Economics

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

2. วิชาเฉพาะ
103
หน่ วยกิต
2.1
วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวม 27 หน่ วยกิต ดังนี้
วท. 111 ชีววิทยา 1
3
หน่ วยกิต
SC 111 Biology 1
วท. 112 ชีววิทยา 2
3
หน่ วยกิต
SC 111 Biology 2
วท. 126 หลักเคมี 1
3
หน่ วยกิต
SC 126 Principles of Chemistry 1
วท. 127 หลักเคมี 2
3
หน่ วยกิต
SC 127 Principles of Chemistry 2
วท. 131 ฟิ สิ กส์ 1
3
หน่ วยกิต
SC 131 Physics 1
3
หน่ วยกิต
วท. 132 ฟิ สิ กส์ 2
SC 132 Physics 2
วท. 161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1
หน่ วยกิต
SC 161 Biology Laboratory 1

วท. 162 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
SC 162 Biology Laboratory 2
วท. 176 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
SC 176 Principles of Chemistry Laboratory 1
วท. 177 ปฏิบัติการหลักเคมี 2
SC 177 Principles of Chemistry Laboratory 2
วท. 181 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 1
SC 181 Physic Laboratory 1
วท. 182 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 2
SC 182 Physic Laboratory 2
ค. 218 แคลคูลสั สํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1
MA 218 Calculus for Science 1
2.2

1

หน่ วยกิต

1

หน่ วยกิต

1

หน่ วยกิต

1

หน่ วยกิต

1

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

วิชาบังคับ
2.2.1 วิชาบังคับในสาขา
นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับในสาขา รวม 47 หน่ วยกิต ดังนี้
หน่ วยกิต
คม. 201 เคมีอนิ ทรีย์ 1
3
CM 201 Organic Chemistry 1
คม. 202 เคมีอนิ ทรีย์ 2
4
หน่ วยกิต
CM 202 Organic Chemistry 2
คม. 211 เคมีอนินทรีย์ 1
3
หน่ วยกิต
CM 211 Inorganic Chemistry 1
คม. 221 หลักเคมีวเิ คราะห์
4
หน่ วยกิต
CM 221 Fundamental of Analytical Chemistry
คม. 231 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
3
หน่ วยกิต
CM 231 Physical Chemistry 1
4
หน่ วยกิต
คม. 232 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
CM 232 Physical Chemistry 2
คม. 301 เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สู ง
3
หน่ วยกิต
CM 301 Advanced Organic Chemistry
คม. 302 การประยุกต์ สเปคโตรสโคปี ในเคมีอนิ ทรีย์
3
หน่ วยกิต
CM 302 Applications of Spectroscopy in Organic Chemistry
คม. 303 ปฎิบัติการสั งเคราะห์ สารอินทรีย์
2
หน่ วยกิต
CM 303 Organic Synthesis Laboratory
4
หน่ วยกิต
คม. 311 เคมีอนินทรีย์ 2
CM 311 Inorganic Chemistry 2

คม. 321 การวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ 1
CM 321 Instrumental Methods of Analysis1
คม. 322 การวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ 2
CM 322 Instrumental Methods of Analysis 2
คม. 331 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 3
CM 331 Physical Chemistry 3
คม. 491 สั มมนาทางเคมี
CM 491 Seminar in Chemistry
คม. 492 ปัญหาพิเศษทางเคมี
CM 492 Special Problems in Chemistry

4

หน่ วยกิต

4

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

1

หน่ วยกิต

2

หน่ วยกิต

2.2.2 วิชาบังคับนอกสาขา
นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับนอกสาขา รวม 10 หน่ วยกิต ดังนี้
ค. 219 แคลคูลสั สํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2
3
หน่ วยกิต
MA 219 Calculus for Science 2
ค. 313 สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ
3
หน่ วยกิต
MA 313 Ordinary Differential Equation
ทช. 282 ชีวเคมี
3
หน่ วยกิต
BT 282 Biochemistry
ทช. 284 ปฏิบัติการชีวเคมี
1
หน่ วยกิต
BT 284 Biochemistry Laboratory
2.3

วิชาบังคับเลือก
2.3.1 นักศึกษาต้ องเลือกศึกษารายวิชาต่ อไปนีไ้ ม่ น้อยกว่ า 5 หน่ วยกิต
คม. 256 ความปลอดภัยจากสารเคมีและการผลิตทีส่ ะอาด
1
หน่ วยกิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม
CM 256 Chemical Safety and Cleaner Production in Industry
คม. 346 คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ เชิงเคมี
2
หน่ วยกิต
CM 346 Computer Applications in Chemistry
คม. 356 เคมีสิ่งแวดล้ อม
2
หน่ วยกิต
CM 356 Environmental Chemistry
คม. 466 ปิ โตรเคมีและเทคโนโลยี
3
หน่ วยกิต
CM 466 Petrochemistry and Technology
3
หน่ วยกิต
ฟอ. 201 อิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น
NP 201 Introduction to Electronics
วล. 338 การวิเคราะห์ และการบําบัดนํา้ เสี ยในโรงงานอุตสาหกรรม 3
หน่ วยกิต
ES 338 Water Analysis and Waste Water Treatment in Industry

สษ. 396 ภาษาอังกฤษเพือ่ จุดประสงค์ ทางวิชาการ 2
EL 396 English for Academic Purpose II

3

หน่ วยกิต

2.3.2 นักศึกษาต้ องเลือกศึกษารายวิชาต่ อไปนีไ้ ม่ น้อยกว่ า 14 หน่ วยกิต
คม. 406 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
2
หน่ วยกิต
CM 406 Special Topics in Organic Chemistry
2
หน่ วยกิต
คม. 407 สารประกอบอินทรีย์ทางยา
CM 407 Organic Medicinal Compounds
คม. 416 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
2
หน่ วยกิต
CM 416 Special Topics in Inorganic Chemistry
คม. 426 หัวข้ อพิเศษทางเคมีวเิ คราะห์
2
หน่ วยกิต
CM 426 Special Topics in Analytical Chemistry
คม. 427 การวิเคราะห์ ยา
2
หน่ วยกิต
CM 427 Pharmaceuticals Analysis
2
หน่ วยกิต
คม. 436 หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิ กส์
CM 436 Special Topics in Physical Chemistry
คม. 457 การลงทุนโครงการเคมี
2
หน่ วยกิต
CM 457 Chemical Project Investment
คม. 458 นิตวิ ิทยาศาสตร์
2
หน่ วยกิต
CM 458 Forensic Science
คม. 467 เคมีของการเร่ งปฏิกริ ิยา
2
หน่ วยกิต
CM 467 Catalytic Chemistry
3
หน่ วยกิต
คม. 476 เคมีพอลิเมอร์
CM 476 Polymer Chemistry
คม. 477 การไหลและการขึน้ รู ปวัสดุพอลิเมอร์
2
หน่ วยกิต
CM 477 Polymer Rheology and Processing
คม. 478 ปฏิบัติการวัสดุพอลิเมอร์
1
หน่ วยกิต
CM 478 Polymeric Materials Laboratory
คม. 486 เคมีอุตสาหกรรม
2
หน่ วยกิต
CM 486 Industrial Chemistry
คม. 487 การกัดกร่ อนและเทคโนโลยีการเคลือบผิว
2
หน่ วยกิต
CM 487 Corrosion and Plating Technology
3)
วิชาเลือกเสรี
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ ทเี่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรีจํานวนไม่ น้อย
กว่ า 6 หน่ วยกิต ทั้งนีใ้ ห้ หมายรวมถึง วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาภาษาต่ างประเทศด้ วย

นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านีม้ านับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาทีไ่ ม่ ได้ กาํ หนดไว้ ในวิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทีใ่ ช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท. 162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. 163 การเขียนเพือ่ การสื่ อสารในองค์ กร

การศึกษาวิชาเคมีเป็ นวิชาโท
นักศึกษานอกสาขาทีป่ ระสงค์ จะศึกษาวิชาในสาขาวิชาเคมีเป็ นวิชาโท จะต้ องศึกษารายวิชาของสาขารวมไม่
น้ อยกว่ า 24 หน่ วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่ อไปนี้
1. ต้ องศึกษาวิชาบังคับรวม 19 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
คม. 206 เคมีอนิ ทรีย์
4
หน่ วยกิต
CM 206 Organic Chemistry
คม. 216 เคมีอนินทรีย์
4
หน่ วยกิต
CM 216 Inorganic Chemistry
คม. 226 เคมีวเิ คราะห์ เชิงปริมาณ
3
หน่ วยกิต
CM 226 Quantitative Analytical Chemistry
คม. 236 เคมีเชิงฟิ สิ กส์
3
หน่ วยกิต
CM 236 Physical Chemistry
คม. 237 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิ กส์
1
หน่ วยกิต
CM 237 Physical Chemistry Laboratory
3
หน่ วยกิต
ทช. 282 ชีวเคมี
BT 282 Biochemistry
ทช. 284 ปฏิบัติการชีวเคมี
1
หน่ วยกิต
BT 284 Biochemistry Laboratory
2. เลือกศึกษาอีกไม่ น้อยกว่ า 5 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
คม. 256 ความปลอดภัยจากสารเคมีและการผลิตทีส่ ะอาด
ในโรงงานอุตสาหกรรม
CM 256 Chemical Safety and Cleaner Production in Industry
คม. 346 คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ เชิงเคมี
CM 346 Computer Applications in Chemistry
คม. 356 เคมีสิ่งแวดล้อม
CM 356 Environmental Chemistry
คม. 457 การลงทุนโครงการเคมี
CM 457 Chemical Project Investment
คม. 466 ปิ โตรเคมี และเทคโนโลยี
CM 466 Petrochemistry and Technology

1

หน่ วยกิต

2

หน่ วยกิต

2

หน่ วยกิต

2

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

การศึกษาเพือ่ รับอนุปริญญาในสาขาวิชาเคมี
นักศึกษาผู้ใดได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามหลักสู ตรในสาขาวิชาเคมี ได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 103 หน่ วยกิต
มีสิทธิได้ รับอนุปริญญาตามเงือ่ นไขต่ อไปนี้
1. ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 2.00
2. ได้ ขนึ้ ทะเบียนนักศึกษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย 30 หน่ วยกิต
4. ได้ ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาเคมีไม่ น้อยกว่ า 70 หน่ วยกิตตามเงื่อนไขต่ อไปนี้
4.1 วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จํานวน 27 หน่ วยกิต
4.2 วิชาเฉพาะของสาขาวิชาเคมีไม่ น้อยกว่ า 43 หน่ วยกิต โดยทุกวิชาต้ องสอบได้ ไม่
ตํา่ กว่ า C
5. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
13.3 หลักเกณฑ์ การใช้ รหัสวิชาเป็ นหลักสู ตร
รายวิชาทีจ่ ะเปิ ดสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2 ตําแหน่ ง และ
ตัวเลข 3 ตําแหน่ ง ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1. อักษรย่อนําหน้ าตัวเลขในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมคี วามหมายดังนี้ คม. (CM)
เป็ นรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2. ตัวเลข 3 ตําแหน่ งในรายวิชาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา เคมีอนิ ทรีย์
เลข 1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา เคมีอนินทรีย์
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา เคมีวิเคราะห์
เลข 3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา เคมีเชิงฟิ สิ กส์
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา เคมีคอมพิวเตอร์
เลข 5
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา สหสาขา
เลข 6
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา ปิ โตรเคมี
เลข 7
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา พอลิเมอร์
เลข 8
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา เคมีอุตสาหกรรม
เลข 9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา การค้ นคว้ าอย่างอิสระ
หรือปัญหาพิเศษ หรือสั มมนา
เลขหลักร้ อย
เลข 1
หมายถึง รายวิชาทีจ่ ัดสอนในหลักสู ตรชั้นปี ที่ 1
หมายถึง รายวิชาทีจ่ ัดสอนในหลักสู ตรชั้นปี ที่ 2
เลข 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาทีจ่ ัดสอนในหลักสู ตรชั้นปี ที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาทีจ่ ัดสอนในหลักสู ตรชั้นปี ที่ 4

13.4 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
คม. 201 เคมีอนิ ทรีย์ 1
3( 3 – 0 – 6 )
CM 201 Organic Chemistry 1
คม. 202 เคมีอนิ ทรีย์ 2
4( 3 – 3 – 6 )
CM 202 Organic Chemistry 2
คม. 206 เคมีอนิ ทรีย์
4( 3 – 3 – 6 )
CM 206 Organic Chemistry
คม. 211 เคมีอนินทรีย์ 1
3( 3 – 0 – 6 )
CM 211 Inorganic Chemistry 1
4( 3 – 3 – 6 )
คม. 216 เคมีอนินทรีย์
CM 216 Inorganic Chemistry
คม. 221 หลักเคมีวเิ คราะห์
4( 3 – 3 – 6 )
CM 221 Fundamental of Analytical Chemistry
คม. 226 เคมีวเิ คราะห์ เชิงปริมาณ
3( 2 – 3 – 4 )
CM 226 Quantitative Analytical Chemistry
คม. 227 เคมีวเิ คราะห์ และการประยุกต์
4( 3 – 3 – 6 )
CM 227 Analytical Chemistry and Applications
คม. 228 เคมีวเิ คราะห์
3( 2 – 3 – 4 )
CM 228 Analytical Chemistry
คม. 231 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
3( 3 – 0 – 6 )
CM 231 Physical Chemistry 1
4( 3 – 3 – 6 )
คม. 232 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
CM 232 Physical Chemistry 2
คม. 236 เคมีเชิงฟิ สิ กส์
3( 3 – 0 – 6 )
CM 236 Physical Chemistry
คม. 237 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิ กส์
1( 0 – 3 – 0 )
CM 237 Physical Chemistry Laboratory
คม. 256 ความปลอดภัยจากสารเคมี และการผลิตทีส่ ะอาด
1( 1 – 0 – 2 )
ในโรงงานอุตสาหกรรม
CM 256 Chemical Safety and Cleaner Production in Industry
คม. 301 เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สู ง
3( 3 – 0 – 6 )
CM 301 Advanced Organic Chemistry
คม. 302 การประยุกต์ สเปคโตรสโคปี ในเคมีอนิ ทรีย์
3( 3 – 0 – 6 )
CM 302 Applications of Spectroscopy in Organic Chemistry
คม. 303 ปฎิบัติการสั งเคราะห์ สารอินทรีย์
2( 0 – 6 – 0 )
CM 303 Organic Synthesis Laboratory

รหัสวิชา ชื่อวิชา
คม. 311 เคมีอนินทรีย์ 2
CM 311 Inorganic Chemistry 2
คม. 321 การวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ 1
CM 321 Instrumental Methods of Analysis1
คม. 322 การวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ 2
CM 322 Instrumental Methods of Analysis2
คม. 331 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 3
CM 331 Physical Chemistry 3
คม. 346 คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ เชิงเคมี
CM 346 Computer Applications in Chemistry
คม. 356 เคมีสิ่งแวดล้อม
CM 356 Environmental Chemistry
คม. 406 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
CM 406 Special Topics in Organic Chemistry
คม. 407 สารประกอบอินทรีย์ทางยา
CM 407 Organic Medicinal Compounds
คม. 416 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
CM 416 Special Topics in Inorganic Chemistry
คม. 426 หัวข้ อพิเศษทางเคมีวเิ คราะห์
CM 426 Special Topics in Analytical Chemistry
คม. 427 การวิเคราะห์ ยา
CM 427 Pharmaceuticals Analysis
คม. 436 หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิ กส์
CM 436 Special Topics in Physical Chemistry
คม. 457 การลงทุนโครงการเคมี
CM 457 Chemical Project Investment
คม. 458 นิตวิ ิทยาศาสตร์
CM 458 Forensic Science
คม. 466 ปิ โตรเคมีและเทคโนโลยี
CM 466 Petrochemistry and Technology
คม. 467 เคมีของการเร่ งปฏิกริ ิยา
CM 467 Catalytic Chemistry
คม. 476 เคมีพอลิเมอร์
CM 476 Polymer Chemistry
คม. 477 การไหลและการขึน้ รู ปวัสดุพอลิเมอร์
CM 477 Polymer Rheology and Processing

หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
4( 3 – 3 – 6 )
4( 3 – 3 – 6 )
4( 3 – 3 – 6 )
3( 3 – 0 – 6 )
2( 2 – 0 – 4 )
2( 2 – 0 – 4 )
2( 2 – 0 – 4 )
2( 2 – 0 – 4 )
2( 2 – 0 – 4 )
2( 2 – 0 – 4 )
2( 2 – 0 – 4 )
2( 2 – 0 – 4 )
2( 2 – 0 – 4 )
2( 2 – 0 – 4 )
3( 3 – 0 – 6 )
2( 2 – 0 – 4 )
3( 3 – 0 – 6 )
2( 2 – 0 – 4 )

รหัสวิชา ชื่อวิชา
คม. 478 ปฏิบัติการวัสดุพอลิเมอร์
CM 478 Polymeric Materials Laboratory
คม. 486 เคมีอุตสาหกรรม
CM 486 Industrial Chemistry
คม. 487 การกัดกร่ อนและเทคโนโลยีการเคลือบผิว
CM 487 Corrosion and Plating Technology
คม. 491 สั มมนาทางเคมี
CM 491 Seminar in Chemistry
คม. 492 ปัญหาพิเศษทางเคมี
CM 492 Special Problems in Chemistry

หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
1( 0 – 3 – 0 )
2( 2 – 0 – 4 )
2( 1 – 3 – 2 )
1( 0 – 2 – 1 )
2( 0 – 6 – 0 )

14. แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 หน่ วยกิต
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 หน่ วยกิต
วท.111 ชีววิทยา 1
3 หน่ วยกิต
วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 หน่ วยกิต
วท.126 หลักเคมี 1
3 หน่ วยกิต
วท.176 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
1 หน่ วยกิต
วท.131 ฟิ สิ กส์ 1
3 หน่ วยกิต
วท.181 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 1
1 หน่ วยกิต
ค.218 แคลคูลสั สํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3 หน่ วยกิต
รวม
21 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
มธ.120 สหวิทยาการสั งคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3 หน่ วยกิต
วท. 112 ชีววิทยา 2
3 หน่ วยกิต
วท. 162 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 หน่ วยกิต
วท. 127 หลักเคมี 2
3 หน่ วยกิต
วท. 177 ปฏิบัติการหลักเคมี 2
1 หน่ วยกิต
วท. 132 ฟิ สิ กส์ 2
3 หน่ วยกิต
วท. 182 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 2
1 หน่ วยกิต
ค. 219 แคลคูลสั สํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3 หน่ วยกิต
รวม
21 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
และเทคโนโลยี
คม.201 เคมีอนิ ทรีย์ 1
3 หน่ วยกิต
คม.221 หลักเคมีวเิ คราะห์
4 หน่ วยกิต
คม. 231 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
3 หน่ วยกิต
ค. 313 สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ 3 หน่ วยกิต
XX. xxx วิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2 3 หน่ วยกิต
รวม
19 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
มธ.155 สถิตพิ นื้ ฐาน
3 หน่ วยกิต
สษ.296 ภาษาอังกฤษเพือ่ จุดประสงค์ 3 หน่ วยกิต
ทางวิชาการ 1
คม.202 เคมีอนิ ทรีย์ 2
4 หน่ วยกิต
คม.211 เคมีอนินทรีย์ 1
3 หน่ วยกิต
XX. xxx วิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2
3 หน่ วยกิต
รวม
19 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
คม. 232 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
4 หน่ วยกิต
คม. 301 เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สู ง
3 หน่ วยกิต
คม.302 การประยุกต์ สเปคโตรสโคปี 3 หน่ วยกิต
ในเคมีอนิ ทรีย์
คม. 311 เคมีอนินทรีย์ 2
4 หน่ วยกิต
คม. 321 การวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ 1 4 หน่ วยกิต
คม. xxx วิชาบังคับเลือก
2 หน่ วยกิต
รวม
20 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
คม.303 ปฏิบัตกิ ารสั งเคราะห์
2 หน่ วยกิต
สารอินทรีย์
คม. 322 การวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ 2 4 หน่ วยกิต
คม. 331 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 3
3 หน่ วยกิต
ทช. 282 ชีวเคมี
3 หน่ วยกิต
ทช. 284 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 หน่ วยกิต
คม. xxx วิชาบังคับเลือก
3 หน่ วยกิต
รวม
16 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
คม. 491 สั มมนาทางเคมี
1 หน่ วยกิต
คม. xxx วิชาบังคับเลือก
8 หน่ วยกิต
XX. xxx วิชาเลือกเสรี
3 หน่ วยกิต
รวม
12 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
คม. 492 ปัญหาพิเศษทางเคมี
2 หน่ วยกิต
คม. xxx วิชาบังคับเลือก
6 หน่ วยกิต
XX. xxx วิชาเลือกเสรี
3 หน่ วยกิต
รวม
11 หน่ วยกิต

15. คําอธิบายรายวิชา
คม201 เคมีอนิ ทรีย์ 1
3 (3-0-6)
CM201 Organic Chemistry 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 127
สเตอริโอเคมีและการวิเคราะห์ คอนฟอร์ เมชัน ตัวกลางทีว่ ่ องไวต่ อปฎิกริ ิยา กลไกของปฏิกริ ิยา ปฏิกริ ิยาการ
แทนทีแ่ บบนิวคลีโอฟิ ลิก และอิเล็กโตรฟิ ลิก ปฎิกริ ิยาการขจัดและการเติม คาร์ โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโนและโปรตีน
คม202 เคมีอนิ ทรีย์ 2
4 (3-3-6)
CM202 Organic Chemistry 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 201
การสร้ างพันธะคาร์ บอน คาร์ แบนไอออน สารประกอบออร์ แกโนเมทัลลิก ออกซิเดชัน รีดกั ชันของสารอินทรีย์
หมู่ปกป้ อง โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน การจัดเรียงตัวใหม่ ของโมเลกุล การออกแบบการสั งเคราะห์ สารประกอบอินทรีย์
คม206 เคมีอนิ ทรีย์
4 (3-3-6)
CM206 Organic Chemistry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 122
สเตอริโอเคมี คาร์ โบไฮเดรท ลิปิด กรดอะมิโนและโปรตีน กลไกของปฎิกริ ิยาการแทนทีแ่ บบนิวคลีโอฟิ ลิกและอิ
เล็กโตรฟิ ลิก อนุมูลอิสระ การจัดเรียงตัวใหม่ ของโมเลกุล สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน สารประกอบเฮเทอ
โรไซคลิก (สํ าหรับนักศึกษานอกสาขา)
คม211 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
CM211 Inorganic Chemistry 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 126
ออร์ บิตลั ของอะตอม พันธะโคเวเลนต์ โครงสร้ างของโลหะ เคมีของของแข็ง ปฏิกริ ิยาของกรดและเบส และ
ปฏิกริ ิยาออกซิเดชันและรีดกั ชันทางเคมีอนินทรีย์ เคมีของธาตุหมู่หลัก
คม216 เคมีอนินทรีย์
4 (3-3-6)
CM216 Inorganic Chemistry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 122
โครงสร้ างของอะตอมและโมเลกุล เคมีของของแข็ง เคมีของสารละลาย เคมีของธาตุหมู่หลัก และธาตุทรานซิชัน
โดยทัว่ ไป สารประกอบโคออดิเนชัน (สํ าหรับนักศึกษานอกสาขา)
คม221 หลักเคมีวเิ คราะห์
CM221 Fundamental of Analytical Chemistry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 127

4 (3-3-6)

การวิเคราะห์ ปริมาณ การเลือกวิธีวเิ คราะห์ ขั้นตอนการวิเคราะห์ การจัดการข้ อมูลการวิเคราะห์ และการ
ประมวลผลข้ อมูลด้ วยโปรแกรมเอ็กเซล การประกันคุณภาพการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ โดยการชั่งนํา้ หนัก การไทเทรตด้ วย
ปฏิกริ ิยาการตกตะกอน การไทเทรตด้ วยปฏิกริ ิยากรดเบสทั้งในสารละลายทีใ่ ช้ นํา้ และไม่ ใช้ นํา้ เป็ นตัวทําละลาย การไทเทรตด้ วย
ปฏิกริ ิยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้ อน การไทเทรตด้ วยปฏิกริ ิยาออกซิเดชันรีดกั ชัน บทนําการวิเคราะห์ โดยการวัดค่ าศักย์ไฟฟ้า
คม226 เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ
3 (2-3-4)
CM226 Quantitative Analytical Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วท. 122
การจําแนกวิธีวเิ คราะห์ ลําดับขั้นตอนการวิเคราะห์ และการเตรียมตัวอย่าง การหาปริมาณสารด้ วยเทคนิคคัลเลอริ
เมตรี การประเมินข้ อมูลด้ วยวิธีทางสถิติ การวิเคราะห์ โดยการชั่งนํา้ หนัก หลักการวิเคราะห์ โดยการวัดปริมาตร การไทเทรตกรด
เบสในสารละลายทีใ่ ช้ นํา้ และไม่ ใช้ นํา้ เป็ นตัวทําละลาย การไทเทรตที่ใช้ ปฏิกริ ิยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้ อน การไทเทรตทีใ่ ช้
ปฏิกริ ิยารีดอกซ์ การไทเทรตทีใ่ ช้ ปฏิกริ ิยาตกตะกอน (สํ าหรับนักศึกษานอกสาขา)
คม227 เคมีวเิ คราะห์ และการประยุกต์
4 (3-3-6)
CM227 Analytical Chemistry and Applications
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 122
บทนําทางเคมีวเิ คราะห์ การจําแนกวิธีวเิ คราะห์ ขั้นตอนการวิเคราะห์ การประกันคุณภาพการวิเคราะห์ การ
ประเมินข้ อมูลทางสถิติ เทคนิคการวิเคราะห์ โดยการชั่งนํา้ หนักและการวัดปริมาตร โดยใช้ ปฏิกริ ิยาต่ างๆ และการประยุกต์ ใช้ เทคนิค
ทางเคมีไฟฟ้า คัลเลอริเมตรีและเทคนิคการแยกสารเบือ้ งต้ น (สํ าหรับนักศึกษานอกสาขา)
3 (2-3-4)
คม228 เคมีวเิ คราะห์
CM228 Analytical Chemistry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 123
หน่ วยความเข้ มข้ น การคํานวณทางเคมีวเิ คราะห์ การเลือกวิธีวิเคราะห์ การสุ่ มตัวอย่ าง การวิเคราะห์ โดยการชั่ง
นํา้ หนัก สมดุลกรด-เบสและการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ การไทเทรตกรดเบส การไทเทรตทีใ่ ช้ ปฏิกริ ิยาการเกิดสารประกอบ
เชิงซ้ อน การไทเทรตทีใ่ ช้ ปฏิกริ ิยารีดอกซ์ การไทเทรตที่ใช้ ปฏิกริ ิยาตกตะกอน การวิเคราะห์ ด้วยเคมีไฟฟ้า เทคนิคการวิเคราะห์
ด้ วยโครมาโทกราฟฟี (สํ าหรับนักศึกษานอกสาขา)
คม231 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 1
3 (3-0-6)
CM231 Physical Chemistry 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วท. 127
แก๊สอุดมคติและแก๊สจริง กฎของอุณหพลศาสตร์ อุณหเคมี พลังงานอิสระ ศักย์ เคมี ปริมาณพาเชียลโมลาร์ เฟส
และกฏของเฟส แผนภาพเฟส อุณหพลศาสตร์ ในของผสม สมบัตคิ อลลิเกทีฟ แอคติวิตี้ สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้าแบบสมดุล และอุณ
หพลศาสตร์ ในเซลไฟฟ้ าเคมี

คม232 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2
4 (3-3-6)
CM232 Physical Chemistry 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 231
ทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส กฎการกระจายของแมกซเวลล์ จลนพลศาสตร์ เคมี สมการอัตราและกลไกการเกิดปฏิกริ ิยา
การเร่ งปฏิกริ ิยา จลนศาสตร์ ของเซลไฟฟ้ าเคมี การขนส่ งไอออน การแพร่ ผ่าน ความหนืด การนําความร้ อน การนําไฟฟ้า
พลศาสตร์ เชิงโมเลกุลในปฏิกริ ิยา การดูดซับ กระบวนการเคมีไฟฟ้าทีอ่ เิ ล็กโทรด การสึ กกร่ อน และทฤษฎีกลุ่ม
คม236 เคมีเชิงฟิ สิ กส์
3 (3-0-6)
CM236 Physical Chemistry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 122
แก๊ สอุดมคติและแก๊ สจริง กฎของอุณหพลศาสตร์ อุณหเคมี พลังงานอิสระ ศักย์ เคมี ปริมาณพาเชียลโมลาร์ เฟส
และกฏของเฟส แผนภาพเฟส อุณหพลศาสตร์ ในของผสม สมบัตคิ อลลิเกทีฟ แอคติวิตี้ สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้าแบบสมดุล ทฤษฎี
จลน์ ของแก๊ ส กฎการกระจายของแมกซเวลล์ ปรากฎการณ์ การขนส่ ง จลนพลศาสตร์ สมการอัตราและกลไกการเกิดปฏิกริ ิยา การ
เร่ งปฏิกริ ิยาเคมี และจลนพลศาสตร์ ของเอนไซม์ (สํ าหรับนักศึกษานอกสาขา)
คม237 ปฎิบัตกิ ารเคมีเชิงฟิ สิ กส์
CM237 Physical Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : ศึกษาพร้ อมกับ คม. 236
ปฏิบัตกิ ารเสริมความรู้ ทางทฤษฎีวชิ า คม. 236 (สํ าหรับนักศึกษานอกสาขา)

1 (0-3-0)

คม256 ความปลอดภัยจากสารเคมีและการผลิตทีส่ ะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม
1 (1-0-2)
CM256 Chemical Safety and Cleaner Production in Industry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 127
ประเภทของสารเคมีทอี่ นั ตราย การใช้ การเก็บรักษา การขนส่ ง และการทําลายสารแต่ ละประเภท การจัดการเพือ่
ความปลอดภัยจากสารเคมี แนวคิดในการดําเนินงานการผลิตทีส่ ะอาด วิธีปฏิบัตเิ พือ่ การผลิตทีส่ ะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม การ
ประกันคุณภาพ การจัดการของเสี ยจากอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในโรงงาน ตัวอย่ างของการผลิตทีส่ ะอาด
คม301 เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สู ง
3 (3-0-6)
CM301 Advanced Organic Chemistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 202
การสั งเคราะห์ และปฎิกริ ิยาของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกทีม่ ีวงขนาดเล็ก วงขนาดห้ าอะตอม และหกอะตอม
ทีม่ เี ฮเทอโรอะตอมเดียวหรือหลายอะตอม โพลีไซคลิกเฮเทอโรไซเคิล การสั งเคราะห์ ทางชีวภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
อะซิโตจีนีน ไอโซปรีนอยด์ สเตอรอยด์ อัลคาลอยด์ ปฏิกริ ิยาเพอริไซคลิก และโฟโตเคมี

คม302 การประยุกต์ สเปคโตรสโคปี ในเคมีอนิ ทรีย์
3 (3-0-6)
CM302 Applications of Spectroscopy in Organic Chemistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 202
ทฤษฎีพนื้ ฐานทางสเปคโตรสโคปี อัลตราไวโอเลตสเปคโตรสโคปี อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี นิวเคลียร์
แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปคโตรสโคปี และแมสสเปคโตรเมตรี การวิเคราะห์ สเปคตราเพือ่ พิสูจน์ เอกลักษณ์ ของสารอินทรีย์
2 (0-6-0)
คม303 ปฏิบัตกิ ารสั งเคราะห์ สารอินทรีย์
CM303 Organic Synthesis Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 302
เทคนิกการสั งเคราะห์ สารอินทรีย์ และพิสูจน์ เอกลักษณ์ โดยใช้ เทคนิกสเปคโตรสโคปี
คม311 เคมีอนินทรีย์ 2
4 (3-3-6)
CM311 Inorganic Chemistry 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 211
เคมีของธาตุทรานซิชันและสารเชิงซ้ อน ชนิดของลิแกนด์ การเรียกชื่อของสารเชิงซ้ อน โครงสร้ างและเลขโคออดิ
เนชัน ไอโซเมอริซึมของสาร ทฤษฎีพนั ธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีโมเลกุลาร์ ออบิตลั อิเล็กโทรนิกสเปกตรา สมบัตทิ าง
แม่ เหล็ก การเตรียมสารเชิงซ้ อน ความเสถียรและสมบัตทิ างอุณหพลศาสตร์ อัตราเร็วและกลไกของปฏิกริ ิยาของสารเชิงซ้ อน
คม321 การวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ 1
4 (3-3-6)
CM321 Instrumental Methods of Analysis1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คม. 221
หลักการวิเคราะห์ ด้วยโครมาโตกราฟี และการวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือทางโครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง
แก๊สโครมาโตกราฟี ไอออนโครมาโตกราฟี และแคพพิลารีอเิ ล็กโทรฟอริซิส การเตรียมตัวอย่าง
ระบบการประกันคุณภาพ
ห้ องปฎิบัตกิ าร (มีการศึกษาดูงานนอกสถานที)่
คม322 การวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ 2
4 (3-3-6)
CM322 Instrumental Methods of Analysis 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คม. 321
หลักการและวิธีการวิเคราะห์ โดยใช้ เครื่องมือทางสเปคโตรสโคปี ประเภทต่ างๆ อะตอมมิคแอบซอพชัน อะตอม
มิคอิมสิ ชัน ยูววี ิซิเบิล และลูมเิ นสเซนซ์ สเปคโตรสโคปี หลักการและเครื่องมือทางความร้ อน เทคนิคทางรังสี เคมี เครื่องมือทาง
เคมีไฟฟ้า และเทคนิคโฟลเบส

คม331 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 3
3 (3-0-6)
CM331 Physical Chemistry 3
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 232 และ ค. 313
กลศาสตร์ ควอนตัม สมการชโรดิงเจอร์ ของระบบทีง่ ่ าย ฟังก์ชันคลืน่ ของอะตอม การเคลือ่ นทีแ่ บบเลือ่ นที่ การ
เคลือ่ นทีแ่ บบสั่ น การเคลือ่ นทีแ่ บบหมุน ออร์ บิทลั เชิงอะตอมและโครงสร้ างอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีพนั ธะเวเลนซ์ และทฤษฎีออร์
บิทลั เชิงโมเลกุล สเปคโตรสโคปี เชิงโมเลกุล สมบัตทิ างแม่ เหล็กและไฟฟ้ าของโมเลกุล สมมาตรเชิงโมเลกุล และทฤษฎีกลุ่มกับ
ทฤษฎีควอนตัม
คม 346 คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ เชิงเคมี
2 (2-0-4)
CM346 Computer Applications in Chemistry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 127
การสื บค้ นและการใช้ ฐานข้ อมูล การใช้ โปรแกรมช่ วยเขียนบรรณานุกรม การใช้ โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกเซล
เบือ้ งต้ นและการประยุกต์ ใช้ เพือ่ แก้ปัญหาทางเคมี การสร้ างภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติและ 3 มิตใิ นทางเคมี การเขียนโครงสร้ างโมเลกุล
ใน 2 มิตแิ ละ 3 มิติ การสร้ างแผนภาพชุดการทดลอง ปฏิบัตกิ ารเคมีจําลอง เคมีคํานวณเบือ้ งต้ น การคํานวณโดยใช้ กลศาสตร์ เชิง
โมเลกุล การคํานวณแบบเอมพิริคัล การคํานวณโดยใช้ กลศาสตร์ ควอนตัม และการคํานวณโดยใช้ พลศาสตร์ เชิงโมเลกุล
คม 356 เคมีสิ่งแวดล้ อม
2 (2-0-4)
CM356 Environmental Chemistry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 122 หรือ วท. 127
การนําความรู้ เคมีไปประยุกต์ เข้ ากับปัญหาทางสภาวะแวดล้ อม สารพิษทางอากาศ และนํา้ กัมมันตภาพรังสี การ
เปลีย่ นแปลงทางสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจาก อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและอืน่ ๆ (มีการศึกษาดูงานนอกสถานที)่
คม406 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
CM406 Special Topics in Organic Chemistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 301
เรื่องที่น่าสนใจ ความก้ าวหน้ าและวิทยาการสมัยใหม่ ทเี่ กีย่ วข้ องกับวิชาเคมีอนิ ทรีย์

2 (2-0-4)

คม407 สารประกอบอินทรีย์ทางยา
2 (2-0-4)
CM407 Organic Medicinal Compounds
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา คม. 301
การออกฤทธิ์ของยาทีเ่ อนไซม์ และรีเซ็บเตอร์ การพัฒนายา เภสั ชพลศาสตร์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างกับ
ประสิ ทธิภาพของยา ยาต้ านเชื้อแบคทีเรีย ยาทีอ่ อกฤทธิ์ทรี่ ะบบประสาท ยาระงับปวดทีเ่ ป็ นอนุพนั ธ์ ของฝิ่ น

คม416 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
2 (2-0-4)
CM416 Special Topics in Inorganic Chemistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา คม. 311
เรื่องที่น่าสนใจ ความก้ าวหน้ าและวิทยาการสมัยใหม่ ทเี่ กีย่ วข้ องกับวิชาเคมีอนินทรีย์
คม426 หัวข้ อพิเศษทางเคมีวเิ คราะห์
2 (2-0-4)
CM426 Special Topics in Analytical Chemistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 322
เรื่องที่น่าสนใจ ความก้ าวหน้ า และวิทยาการสมัยใหม่ ทเี่ กีย่ วข้ องกับเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์
คม427 การวิเคราะห์ ยา
2 (2-0-4)
CM427 Pharmaceuticals Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 322
การวิเคราะห์ ตามมาตรฐาน ตํารายาของอเมริกา อังกฤษ และไทย การวิเคราะห์ ท้งั ทางคุณภาพและปริมาณ
การศึกษาความคงตัวของยา การวิเคราะห์ ยากับการขึน้ ทะเบียนยาของสํ านักงานอาหารและยาของประเทศไทย
คม436 หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิ กส์
2 (2-0-4)
CM436 Special Topics in Physical Chemistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 331
เรื่องที่น่าสนใจ ความก้ าวหน้ าและวิทยาการสมัยใหม่ ทเี่ กีย่ วข้ องกับวิชาเคมีเชิงฟิ สิ กส์
2 (2-0-4)
คม457 การลงทุนโครงการเคมี
CM457 Chemical Project Investment
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 202, คม. 211 และ คม. 221
การศึกษาและการวิเคราะห์ ระบบ โครงสร้ าง วิธีการ และข้ อมูลรายละเอียดของโครงการทางเคมี เทคโนโลยีการ
ผลิต กําลังการผลิต ตลาด วัตถุดบิ สถานทีต่ ้งั ค่ าใช้ จ่ายทั้งโครงการ กําลังคน ตารางเวลาดําเนินการ และเงินลงทุนของโครงการ
คม458 นิตวิ ทิ ยาศาสตร์
2 (2-0-4)
CM458 Forensic Science
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา คม. 322
หลักการตรวจพิสูจน์ วตั ถุพยานต่ างๆ
เพือ่ ช่ วยเหลือการสื บสวนสอบสวน
การประยุกต์ ความรู้ ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ สาขาต่ างๆมาใช้ ในการคลีค่ ลายคดี การตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ การเก็บรวบรวมและรักษาวัตถุพยานจากทีเ่ กิดเหตุ การ
ตรวจพิสูจน์ วตั ถุพยานประเภทต่ างๆ ลายพิมพ์ นิว้ มือ เอกสารปลอมแปลง อาวุธปื น วัตถุพยานทางชีววิทยา และยาเสพติด (มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่)

คม466 ปิ โตรเคมีและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
CM466 Petrochemistry and Technology
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา คม. 202 หรือ คม. 206
กําเนิด องค์ ประกอบ และการแยกส่ วนต่ างๆของปิ โตรเลียม แหล่งผลิตและอนุพนั ธ์ ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนทีส่ ํ าคัญ กระบวนการผลิต และการออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี คุณสมบัตแิ ละชนิดของตัว
ดูดซับ บทบาทและการเลือกใช้ ตวั เร่ งปฎิกริ ิยาสํ าหรับกระบวนการปิ โตรเคมี การวิเคราะห์ ทางปิ โตรเคมีด้วยเครื่องมือสมัยใหม่
แนวโน้ มเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และการนําสารปิ โตรเคมีไปใช้ ประโยชน์ ต่างๆ (มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่)
คม467 เคมีของการเร่ งปฏิกริ ิยา
2 (2-0-4)
CM467 Catalytic Chemistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา คม. 232
ตัวเร่ งปฏิกริ ิยาเบือ้ งต้ น กลไกการแพร่ และการดูดซับ จลนพลศาสตร์ ของการเร่ งปฏิกริ ิยาเคมี การเตรียมและการ
วิเคราะห์ ตวั เร่ งปฏิกริ ิยา กระบวนการเร่ งปฏิกริ ิยาแบบวิวธิ พันธ์ กระบวนการเร่ งปฏิกริ ิยาแบบเอกพันธ์
3 (3-0-6)
คม476 เคมีพอลิเมอร์
CM476 Polymer Chemistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 202 หรือ คม. 206
การสั งเคราะห์ วัสดุพอลิเมอร์ ทสี่ ํ าคัญในเชิงอุตสาหกรรม ปฏิกริ ิยา และกระบวนการในการสั งเคราะห์ กลไกการ
เกิดปฏิกริ ิยา คุณสมบัตทิ างกายภาพและทางไฟฟ้ า สถานะความเป็ นผลึกและอสั ณฐาน รวมทั้งตัวอย่างการนําพอลิเมอร์ เหล่านีไ้ ป
ประยุกต์ ใช้ ในเชิงอุตสาหกรรม
คม477 การไหลและการขึน้ รูปวัสดุพอลิเมอร์
2 (2-0-4)
CM477 Polymer Rheology and Processing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คม. 476
สมบัตกิ ารไหลของวัสดุพอลิเมอร์ หลอมเหลว การศึกษาและหาค่ าสมบัตกิ ารไหล ความสั มพันธ์ ระหว่ างสมบัติ
การไหลและโครงสร้ างของโมเลกุลพอลิเมอร์
การนําความรู้ ในคุณสมบัตกิ ารไหลของวัสดุพอลิเมอร์ ไปใช้ ในการขึน้ รู ปชิ้นงาน
พลาสติก กระบวนการและวิธีขึน้ รูปพอลิเมอร์ (มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่)
คม478 ปฎิบัตกิ ารวัสดุพอลิเมอร์
CM478 Polymeric Materials Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้ อมกับ คม.476
กระบวนการและเทคนิคเบือ้ งต้ นทีใ่ ช้ ในการสั งเคราะห์ วสั ดุพอลิเมอร์
เครื่องมือต่ างๆ ในการตรวจสอบสมบัตขิ ้นั พืน้ ฐานของวัสดุพอลิเมอร์

1 (0-3-0)

การใช้ อุปกรณ์ พนื้ ฐานทางเคมี

และ

คม486 เคมีอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
CM486 Industrial Chemistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 201 และ คม. 321
พืน้ ฐานเกีย่ วกับกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ขั้นตอนต่ างๆของอุตสาหกรรมเคมี สมดุลมวล การปฏิบัตกิ าร
ของแต่ ละหน่ วย การเชื่อมต่ อการปฏิบัติการของทุกหน่ วย สมดุลพลังงาน การไหลและการถ่ ายเทความร้ อน อุตสาหกรรมเคมีหลัก
ของไทยและของโลก อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมนํา้ มันพืช อุตสาหกรรมสี การบริหารเทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพ
ความเป็ นผู้ประกอบการทางเคมี จริยธรรมของนักเคมี (มีกรณีศึกษาและดูงานนอกสถานที่)
คม487 การกัดกร่ อนและเทคโนโลยีการเคลือบผิว
2 (1-3-2)
CM487 Corrosion and Plating Technology
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม. 232
โลหะวิทยาและโลหะผสม เคมีไฟฟ้าของการกัดกร่ อน อุณหพลศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ ของการกัดกร่ อน
ความต้ านทานการกัดกร่ อนและการเลือกใช้ วสั ดุ รูปแบบและการป้ องกันการกัดกร่ อน การตรวจสอบการกัดกร่ อน เทคโนโลยีการ
เคลือบผิวชิ้นงาน การวิเคราะห์ และทดสอบคุณภาพชิ้นงาน (มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่)
คม491 สั มมนาทางเคมี
1 (0-2-1)
CM491 Seminar in Chemistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม.301, คม.311, คม.322 และ คม.331
การค้ นคว้ ารวบรวมข้ อมูลเกีย่ วกับหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางเคมี หรือทางเคมีประยุกต์ การนําเสนอต่ อที่
ประชุ มสั มมนา
คม492 ปัญหาพิเศษทางเคมี
2 (0-6-0)
CM492 Special Problems in Chemistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คม.303, คม.311, คม.322 และ คม.331
การวิจัยและการแก้ปัญหาภายใต้ การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการทดลองค้ นคว้ า และค้ นหาข้ อมูลจากแหล่ง
อืน่ พร้ อมทั้งส่ งรายงานวิจัย วัดผลด้ วยระดับ S หรือ U
16. เงือ่ นไขอืน่ ๆ นอกจากทีร่ ะบุไว้ ในหลักสู ตรนีใ้ ห้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศตางๆของมหาวิทยาลัย

