๖๕

ภาคผนวก ก.
คําอธิบายรายวิชา

มคอ. ๒

๖๖

มคอ. ๒

๑. หมวดศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้นคว้า)
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑–๒–๓)
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
General Education for Human Development
2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
Prerequisite none
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ วิชาเฉพาะ
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของ
เหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทาง แก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนา
เหตุการณ์ สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
The meaning, significance, and relation of General Education to other
vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical
thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of
events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or
improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and
the application of knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒–๒– ๕)
Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
ไม่มี
none
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาที่สําคัญของ
สังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการ
เมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์
สถานการณ์ ปั ญ หา และการสั ง เคราะห์ แ นวทางแก้ ไ ข ป้ อ งกั น ปั ญ หา หรื อ แนวทางปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
เหตุการณ์ สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Basic principles and theory in relation to events / situations / major
problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization;
important events in historical, political and public administration systems; the economic
and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events / situations /
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problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events
/ situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge
to solve the problems of case studies.
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑–๒–๓)
Arts and Science for Human Development
2 (1-2-3)
ไม่มี
none
มนุษยภาพในอดี ต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุ การณ์ สถานการณ์ ปัญหาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการที่สําคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข
ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น
และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems
in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities;
concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events /
situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in
those events / situations to benefit individuals and their community; and the application
of knowledge to solve the problems of case studies.
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย
๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๐๒
SHSS 102
Critical Review of Contemporary Thai Society
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
Prerequisite none
ประมวล ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี และผสมผสานแนวคิดเชิงทฤษฎีทาง
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง และกฎหมาย เพื่อศึกษากรณีศึกษาที่เป็นเหตุการณ์
สําคัญ และปัญหาร่วมสมัย หรือกรณีศึกษาที่นักศึกษาสนใจ
Follow, examine, and analyze phenomena / events concerning Social,
cultural, economic. Political Environmental as well as technological changes of the
contemporary Thai society using integrated theoretical concepts in social sciences
which include those in the field of sociology. Anthropology, economics, political
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science and law. Case studies of social phenomena that are important / current or
of student interest are emphasized.
สมสค ๑๐๓
SHSS 103
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

มนุษย์และสังคม
๒ (๒-๐-๔)
Man and Society
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา จิตวิทยาประกอบด้วยแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับ การรับรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์ และทัศนคติ สังคมวิทยาประกอบด้วย โครงสร้าง
สังคมวัฒนธรรม สถาบันสังคมและการขัดเกลาทางสังคมต่อปัญหาสังคมและสุขภาพ
Concepts and theories of psychology and sociology. Psychology relating
to perception, motivation, personality, emotion and attitude. Sociology relating to social
and cultural structure, social institutions, socialization toward social and health problems.
หลักเศรษฐศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
Principles of Economics
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หน่วย
เศรษฐกิจและกระแสหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การกําหนดขึ้นเป็นราคาโดยอุปสงค์
และอุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของ
ผู้ผลิต การตั้งราคาและผลผลิตในตลาดแบบต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ การกระจายรายได้การเงินและการ
ธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ตลาดแรงงานและการว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าระหว่าง
ประเทศ ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย
Macroeconomics and Microeconomics, basic economic problem,
economic units and economic flows price mechanism price determination by demand
and supply elasticity of demand and supply theory of consumer behavior Theory of
producer behavior pricing and products in various markets national income income
distribution money and banking Inflation deflation labor market and unemployment
economic development International Trade Economic system and Thai economy.

สมสค ๑๓๐
SHSS 130
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite
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สมสค ๑๔๐
SHSS 140
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

จิตวิทยาทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
General Psychology
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
แนวคิดและทฤษฎี ทางจิตวิ ทยา การรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุ คลิกภาพ อารมณ์
ทัศนคติ สุขภาพจิต การปรับตัว กาวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์หลักจิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Concepts and theories of psychology perception motivation learning
personality emotion attitude mental adjustment psychological inventory psychological
application in daily life.
จิตวิทยาสังคม
๒ (๒-๐-๔)
Social Psychology
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม การรับรู้ทางสังคม การกล่าวอ้าง
สาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลอื่น การเรียนรู้ทางสังคม ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อและบุคลิกภาพ รวมทั้ง
ศึกษาพฤติกรรมกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม และการติดต่อสื่อสารทําความเข้าใจระหว่างกัน
Concepts and theories relating to social psychology Social perception
causal attribution, social learning attitude value belief and personality group behavior
social interactions and communication.
สมสค ๑๔๒
SHSS 142
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

สมสค ๑๖๐
SHSS 160
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

หลักการบริหาร
๒ (๒-๐-๔)
Principle of Administration
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
พื้ น ฐานทางด้ า นการบริ ห าร การทํ า งานเป็ น หมู่ ค ณะ ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
ปรัชญาและพัฒนาการทางทฤษฎีทางการบริหาร ลักษณะทั่วไปของการบริหารเปรียบเทียบ การบริหาร
ราชการกับการบริหารธุรกิจ การจัดองค์การ หลักและกระบวนการบริหาร แนวคิดและรูปแบบของการ
บริหารงานในสมัยใหม่
Introduction to Administration team working efficiency and effectiveness
Philosophy and development of administration theories Comparative administration
public administration and business administration Organization Management concept and
process concepts and models for modern management.
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สมมน ๑๐๑
SHHU 101
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ปรัชญาขั้นแนะนํา
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Philosophy
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา ทําทฤษฎีเรื่องที่เป็นหลักมูล หรือที่สําคัญข้อ
สมมุติทางปรัชญาที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันและศาสตร์ต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คําถามพื้นฐานใน
ปรัชญาสาขาหลัก ได้แก่ อภิปรัชญา ปรัชญาที่เกี่ยวกับวิธีการ ความสมเหตุสมผล ขอบเขต และจริย
ศาสตร์ เช่น อะไรคือสิ่งจริงแท้อะไรคือพื้นฐานของความรู้ และอะไรควรเป็นเป้าหมายของชีวิต
Meaning and scope of philosophy. Method of philosophizing.
Philosophical assumptions in daily life and other sciences like natural science. Basic
questions in major branches of philosophy – metaphysics, epistemology, and ethics—such
as “What is ultimately real?”, “What is the foundation of knowledge?”, and “What should
be the goal of life?”

สมมน ๑๐๓
SHHU 103
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ศิลป์วิจักษ์
๒ (๒-๐-๔)
Arts Appreciation
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
วิวัฒนาการของวิจิตรศิลป์จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ไปสู่อารยธรมของสมัยอารย
ธรรมอียิปต์ กรีก โรมัน และสถานที่โบราณ ยุโรปสมัยกลาง สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการสมัยใหม่ การ
ประดิดประดอยเหลือเฟือศิลปะยุคปัจจุบัน รวมทั้งศิลปะของไทย ในจิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรูปสมัย
ต่างๆ และรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยยุคต่างๆ จากวัดในประเทศไทย
Evolution of fine art from pre-historical period to civilizations of ancient
Egypt, Greek, and Roman antiquity, Middle Ages, Renaissance, Baroque, Rococo, Neoclassicism, up to the present time including traditional Thai art in Thai mural painting,
styles of Buddha images and Thai architectural styles in Buddhist temples in Thailand.
สมมน ๑๑๔
SHHU 114
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

งานและชีวิต
๒ (๒-๐-๔)
Work and Life
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
ปรั ช ญาของงานและชีวิ ต ระบบการทํ า งาน และรู ป แบบของชี วิ ต ในสั ง คมโลกและ
สังคมไทย การบริหารงาน และการพัฒนาชีวิตไปสู่คุณภาพและความสุข
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Philosophy of work and life Working system and ways of life in the world
society and Thai society. Work administration and the development of life to achieve
quality and happiness.
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒ (๒-๐-๔)
Professional Code of Ethics
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
แนวความคิด และหลักการจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เช่น นักหนังสือพิมพ์
นักการเมือง นักธุรกิจ แพทย์ ข้าราชการ ตํารวจ ทหาร ฯลฯ ประเด็นปัญหาทางด้านจริยธรรมในวิชาชีพ
นั้น ๆ และแนวทางแก้ไขปัญหา
Concepts and ethical principles of people in various professions such as
journalists, Politicians, businessmen, doctors, government officials, policemen, soldiers,
etc. Ethical Problems in the professions and the ways to resolve them.
สมมน ๑๒๕
SHHU 125
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

- กลุ่มวิชาภาษา
๓ (๒ – ๒ - ๕)
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
Art of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
Prerequisite none
ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การ
เขียนและการคิด เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and
thinking skills for accurate and appropriate communication.
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒ – ๒ - ๕)
English Level 1
3 (2-2-5)
ไม่มี
none
ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ใน
ลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และการ
สื่อสารในชั้นเรียน
ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite
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Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing
with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom
communication.
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

๓ (๒ – ๒ - ๕)
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2
3 (2-2-5)
ไม่มี
none
คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะ
การสนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language;
essential communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and
reading strategies.

ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

๓ (๒ – ๒ - ๕)
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3
3 (2-2-5)
ไม่มี
none
การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน
ความถี่ และความน่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คําจํากัดความและ
การ จํ าแนก การเขียนอย่างมี เอกภาพ การใช้คําเชื่อม การฟั งเพื่อจั บใจความสําคั ญ การฟังเพื่ อ
รายละเอียดจําเฉพาะ และการทําการอนุมาน
Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about
proportion, frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast,
definition and classification; coherence, unity and transition; listening comprehension;
listening for the main idea; listening for specific details; and making inferences.
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒ – ๒ - ๕)
English Level 4
3 (2-2-5)
ไม่มี
none
บูรณาการในทักษะทั้งสี่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฟังเพื่อจับใจความ
สําคัญและในรายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้อที่กําหนด การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทํา
ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

๗๓

มคอ. ๒

การสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน
Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing;
listening comprehension for main ideas and detailed information; topic-oriented
discussion; reading passages on various topics and making conclusions; and writing
systematically about particular issues of those topics at the sentence and paragraphs
levels.
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
การประยุกต์คอมพิวเตอร์
ทสคพ ๑๕๕
ITCS 155
Computer Applications
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
Prerequisite none
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการ
ประมวลคําโปรแกรมตารางอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมช่วยในการนําเสนอ
Basic knowledge about computers. Computer components and its
principle. Operating systems. Basic knowledge about the Internet. Basic knowledge of
application software for word processing, electronic spreadsheet, and presentations.
คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
๒ (๒-๐-๔)
Applicable Basic Mathematics and Statistics
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
แนวคิ ด เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ศ าสตร์ ทั ก ษะและเทคนิ ค ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ น
ชีวิตประจําวัน ระบบสมการเชิงเส้นเมทริกซ์ กําหนดการเชิงเส้น เซตและหลักการนับ ความน่าจะเป็นและ
การตัดสินใจ
Mathematical and statistical concepts, skills and techniques applicable in
everyday life: systems of linear equations, matrices, linear programming, sets and
counting principles, probability and decision.

วทคณ ๑๗๐
SCMA 170
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

๗๔

มคอ. ๒

วทคณ ๑๗๑
SCMA 171
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

หมากล้อม
๒ (๑-๒-๓)
GO
2 (1-2-3)
ไม่มี
none
ประวัติของหมากล้อม กฎกติกาพื้นฐาน อุปกรณ์ เทคนิคการเล่น ลําดับต่างๆ ของการ
เล่น กลยุทธ์การเปิดการเล่น กลยุทธ์ส่วนกลางการเล่น กลยุทธ์การจบการเล่น
History of Go; basic rules; equipments; playing techniques; phases of the
game; opening strategies; middle game strategies; ending strategies.
วทคณ ๑๘๐
SCMA 180
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

สถิติศาสตร์ขั้นแนะนํา
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Statistics
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายทาง
คณิตศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบพิเศษ สถิติพรรณนา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การ
ประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การใช้ซอฟต์แวร์สถิติเบื้องต้น
Probability, random variables and probability distributions, mathematical
expectation, special probability distributions, descriptive statistics, sampling distributions,
point estimation, interval estimation, hypothesis testing, elementary use of statistical
software.
วทชว ๑๗๐
SCBI 170
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

๒ (๒-๐-๔)
วิวัฒนาการของมนุษย์
Evolution of Human Being
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
การกํ าเนิ ดและวิ วั ฒนาการของมนุ ษย์ ตามหลั กฐานทางวิ ชาการ และการค้ นพบการ
เปลี่ยนแปลงของโลกตามมาตรธรณีกาล วิธีการหาอายุของวัตถุหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากแหล่งที่อพยพ
ออกแล้ว ความหลากหลายของชาติพันธ์มนุษย์ในเส้นเวลาของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม วิวัฒนาการในแง่
สังคม ภาษาและความสามารถในการสร้างของมนุษย์
The study of human origin and evolution with scientific methods and
discovery; the change of earth during the geologic time scale, dating artifacts from
excavation sites; the diversity of early human races along the evolutionary time line, the
culture evolutionary aspects in social behavior, language and creativity.

๗๕

มคอ. ๒

วทฟส ๑๗๓
SCPY 173
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

๒ (๒-๐-๔)
แนวคิดนาโนเทคโนโลยี
Concept in Nanotechnology
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
แนะนํานาโนเทคโนโลยี คําจํากัดความและพัฒนาการ ผลของขนาด แนวคิดจากล่างสู่
บน การประกอบตัวเอง กลศาสตร์ควอนตัม และโครงสร้างควอนตัม วัสดุนาโน ท่อนาโน การเลียนแบบ
เชิงโมเลกุล การจําลองเชิงโมเลกุล การเลียนแบบเชิงชีวภาพ การวิศวกรรมโปรตีนและโครงสร้างดีเอ็นเอ
เสมือนตัวถ่ายทอดสารสนเทศ ระบบการส่งมอบยา นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทาง
ควอนตัม อิเล็กทรอนิกส์ระดับโมเลกุล อันตรกิริยาของแสงและอุปกรณ์นาโน การประกอบอุปกรณ์นาโน
อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงสร้างนาโน: กล้องจุลทรรศน์แบบลอดผ่านส่องกราด กล้องจุลทรรศน์แรงเชิงอะตอม
และการวิเคราะห์ผิว การประยุกต์ในอนาคต
Introduction to nanotechnology, definition and development, effect of
size, bottom up approach, self assemble, quantum mechanics and quantum structure,
nanomaterial, nanoparticle, nanotube, molecular mimic, molecular simulation,
biomimetic, protein engineering, DNA structure as an information transfer, drug delivery
system, nanoelectronics and quantum electronic devices, molecular electronics, light
interaction and nanodevices, fabrication of nanodevices, equipment used in
nanostructures, scanning tunneling microscope, atomic force microscope and surface
analysis, future application.
ธรณีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
Geoscience and the Environment
3 (3-0-6)
ไม่มี
none
หลักธรณีศาสตร์ สิ่งแวดล้อมโดยรวมของดาวเคราะห์โลกของเรา วัสดุในโลก แร่ หิน
และทรัพยากรธรณี กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน และที่ทําให้เกิดรูปร่างพื้นผิวโลก
วัฏจักรน้ํา
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และธรณีพิบัติภัยอื่นๆ
Principle of Geoscience, overall environment of our planet earth. Earth
material, minerals, rocks and geologic resources. Internal and external processes that
shape the earth surface. Water cycle, earthquakes, volcanic eruptions and other
geohazards.
วทธศ ๑๐๐
SCGS 100
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

๗๖

มคอ. ๒

วทพฤ ๒๘๕
SCPL 285
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

๒ (๒-๐-๔)
พืชและมนุษย์
Plants and People
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
เรียนรู้คุณค่าของพืชที่มีต่อมนุษย์ในแง่ของวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ดนตรี วรรณคดี
และแฟชั่น รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืช รู้จักพืชที่ปรากฏในข่าวประจําวัน ศึกษา
ความสําคัญของพืชต่อสิ่งแวดล้อม รู้จักความหลากหลายของพรรณพืชและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อ
การผลิตอาหารและการดํารงชีวิตที่ยั่งยืนในโลกอนาคต
Study values of plants to human lives in aspects of culture, art, music,
literature and fashions. Observed local wisdom on plant use. Discuss about plant in news.
Discuss current topics involving plants, glance through plant diversity, role of plants in
ecology and conservation of plant genetic resources for sustainable food production and
future living.
นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
Scientific Illustrations
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
ฝึกทักษะการนําเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยการเขียนรายงาน การวาดภาพถ่าย
ถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ด้วยกล้องถ่ายภาพและกล้องจุลทรรศน์ ฝึกทําโปสเตอร์และการนําเสนองาน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Practice scientific presentation, i.e. report writing, drawing of specimens
and photographing within SLR camera and from microscopes. Practice using computer
program to create scientific poster and oral presentation.
วทพฤ ๒๙๑
SCPL 291
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

- กลุ่มวิชาอื่นๆ
ภาพยนต์วิจักษ์
๒ (๒-๐-๔)
ดศดน ๑๐๗
MSMS 107
Film Appreciation
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
Prerequisite none
คําจํากัดความบทบาทและหน้าที่ของภาพยนตร์ การสํารวจถึงประเภท รูปแบบ ประวัติ
พัฒนาการ ของภาพยนตร์ ในโลกภาพยนตร์ตะวันตก – ตะวันออก และภาพยนตร์ไทยองค์ประกอบการ
สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การสํารวจภาพยนตร์หลักการประเมินสุนทรีย์ของภาพยนตร์

๗๗

มคอ. ๒

The definitions, role & functions of Films. Survey into genres, film
styles, history of films, and development in both Eastern-Western Cinematographic
worlds as well as films in Thailand. Elements of film creation. Films exploration. Principles
of aesthetic evaluation in Films
วศสว ๑๐๑
MSID 101
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ดนตรีวิจักษ์
๒ (๑-๒-๓)
Music Appreciation
2 (1-2-3)
ไม่มี
none
ความหมายของดนตรี ดนตรีกับสุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมดนตรีศิลป์ที่ได้รับการยก
ย่องทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย
เนื้อหาและรูปแบบของดนตรีสไตล์ต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ชีวประวัติของนักดนตรีและนักประพันธ์คนสําคัญ ๆ ทีม่ ีชื่อเสียง ฟังดนตรีเพื่อเสริมการเรียนรู้วรรณกรรม
ดนตรีและสไตล์ต่าง ๆ ของดนตรี
Meaning of music. Music and aesthetics. Acknowledged music literatures
both Western art music and Thai music. Contents and forms of various musical styles from
the past to present. Biographies of the famous composers. Listening music for enhancing
student’s learning of music literatures and styles.
กจสว ๑๐๑
MGID 101
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

การบริหารและการจัดการทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
Administration and General Management
3 (3-0-6)
ไม่มี
none
การจัดการขั้นแนะนํา แนวคิดทางการจัดการหลักการจัดการ การวางแผน การจัด
องค์กร การจัดคนเข้าทํางาน การอํานวยการ การควบคุม วิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนํา อุปสงค์-อุปทาน
ดุลยภาพ ความยืดหยุ่นและการจัดประเภทสินค้า ระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต บัญชี
รายได้ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงิน การวางแผนการเงิน
การอ่านงบการเงิน อัตราส่วนที่สําคัญทางการเงิน การลงทุน การกระจายการลงทุน
Introduction to management, management concepts, principles of
management, planning, organizing, staffing, directing, controlling, Introduction to
economics, demand-supply, equilibrium, elasticity and category of goods, market system
in economics, production cost, national income account, economic growth, elementary
finance, financial planning, how to read financial statements, the important financial ratios,
investment, investment diversification.

๗๘

มคอ. ๒

๒. หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะด้านเคมี
๒.๑) วิชาแกน และวิชาเลือก (วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
แคลคูลัส
๓ (๓-๐-๖)
วทคณ ๑๐๓
SCMA 103
Calculus
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
Prerequisite
none
ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชัน
ลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้กําลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกผกผัน การ
หาอนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูงกว่า ผงต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์หาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่
กําหนดและหลักเกณฑ์โลปีตาล ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและ
อนุพันธ์รวม การประเมินค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข
Limits, continuity, definition and properties of derivatives, derivatives of
algebraic functions, logarithmic functions, exponential functions, trigonometric functions,
inverse trigonometric functions, hyperbolic functions and inverse hyperbolic functions,
implicit differentiation, higher-order derivatives, differentials, applications of differentiation,
indeterminate forms and l' Hospital's rule, functions of several variables and partial
derivatives, total differentials and total derivatives, antiderivatives and integration,
techniques of integration, improper integrals, applications of integration, numerical
evaluation of derivatives and integrals.
วทคณ ๑๖๓
SCMA 163
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
๓ (๓-๐-๖)
Ordinary Differential Equations
3 (3-0-6)
ไม่มี
none
ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนําสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ
หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
อันดับสอง การประยุกต์สมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมท
ริกซ์ ดีเทอร์มแิ นนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การ
ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Complex variables, introduction to ordinary differential equations, linear
first order differential equations, nonlinear first order differential equations, applications of

๗๙

มคอ. ๒

first order equations, second order linear equations, applications of second order
equations, high order linear equations, systems of linear equations, matrices,
determinants, vector spaces, linear transformations, solving linear algebraic problems by
numerical methods, applications in science and engineering.
วทคณ ๒๖๐
SCMA 260
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

สมการเชิงอนุพันธ์
๒ (๒-๐-๔)
Differential Equations
2 (2-0-4)
วทคม ๑๖๐, วทคท ๑๖๑, วทคม ๑๖๒ หรือ วทคม ๑๖๓
SCMA 160, SCMA 161, SCMA 162 or SCMA 162
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ผลการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ อนุกรมฟูริแยร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
Theory of ordinary differential equations, series solutions to ordinary
differential equations, Laplace transforms systems of differential equations, Fourier series,
elementary partial differential equations.
- กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ
วทชว ๑๒๑
ชีววิทยาทั่วไป ๑
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 121
General Biology I
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
Prerequisite none
ความหลากหลายของคาร์บอนอะตอมและโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต
พลังงานถ่ายโอนสู่
ระบบสิ่งมีชีวิต การจัดลําดับของเซลล์ การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง พันธุศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ แนวคิดทางวิวัฒนาการ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา
และชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
The carbon and the molecular diversity of life, the energy transfer
through living systems, the organization of the cell, cellular respiration, photosynthesis,
genetics and its applications concept of evolution, phylogeny and systematic, ecology and
conservation biology.

๘๐

มคอ. ๒

วทชว ๑๒๒
SCBI 122
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ชีววิทยาทั่วไป ๒
๓ (๓-๐-๖)
General Biology II
3 (3-0-6)
ไม่มี
none
ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช รูปร่าง
และหน้าที่การทํางานของส่วนต่างๆ ของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ และรูปร่างและหน้าที่
การทํางานของอวัยวะและระบบอวัยวะต่างๆ ของสัตว์
Biological diversity of life, plant diversity, plant form and function, animal
diversity, animal form and function.
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๑
๑ (๐-๓-๑)
General Biology Laboratory I
1 (0-3-1)
ไม่มี
none
ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์
พันธุศาสตร์และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Microscopy; cell structure and function; tissue; cell division; genetics
and natural selection; ecology; behavior.

วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๒
๑ (๐-๓-๑)
General Biology Laboratory II
1 (0-3-1)
ไม่มี
none
ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ทั้งชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสัน
หลัง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทกับการควบคุมการทํางานของร่างกาย
การไหลเวียนของเลือด
Diversity of plants and animals including invertebrates and
vertebrates; reproduction and development; nervous system and control of body
function; circulatory system.

๘๑

มคอ. ๒

- กลุ่มวิชาฟิสกิ ส์รวมปฏิบัตกิ าร
ฟิสิกส์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๕๗
SCPY 157
Physics I
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
Prerequisite none
กลศาสตร์ สมบัติความยืดหยุ่นของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด กลศาสตร์ของไหล
อุณหพลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบคลื่น เสียงและการได้ยิน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ
Mechanics, elastic properties of matter, oscillatory motion, fluid
mechanics, thermodynamics, wave motion, sound and hearing, electromagnetic wave,
geometrical optics, physical optics.
วทฟส ๑๕๘
SCPY 158
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ฟิสิกส์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
Physics II
3 (3-0-6)
ไม่มี
none
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสกิ ส์อะตอม ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
Electricity and magnetism, DC circuits, AC circuits, electromagnetic field,
Theory of relativity, quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics, particle physics,
astrophysics.
วทฟส ๑๗๑
SCPY 191
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
๑ (๐-๓-๑)
Introductory Physics Laboratory
1 (0-3-1)
ไม่มี
none
การทดลองระดับเบื้องต้น เกี่ยวกับบางหัวข้อในฟิสิกส์ ๑ และ ๒
Elementary level experiments in some topics in Physics I and II

๘๒

มคอ. ๒

- กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป ๑
๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๑๐๓
SCCH 103
General Chemistry I
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
Prerequisite none
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมี เคมีของธาตุในหมู่หลักและ
โลหะแทรนซิชัน เคมีอินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Stoichiometry, Atomic Structure, Chemical Bonding Theory,
Representative and Transition Metal Elements, Organic Chemistry, Nuclear Chemistry,
Environmental Chemistry.
เคมีทั่วไป ๒
๓ (๓-๐-๖)
General Chemistry II
3 (3-0-6)
วทคม ๑๐๓
SCCH 103
ศึกษาเคมีพื้นฐานในหัวข้อ อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน
ไฟฟ้าเคมี แก๊ส ของเหลว และของแข็ง
Fundamental chemistry in the topics of chemical thermodynamics,
chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, electrochemistry, gas, liquid,
and solid.
วทคม ๑๐๔
SCCH 104
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

วทคม ๑๐๙
SCCH 109
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
General Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
ไม่มี
none
เทคนิคทั่วไปทางเคมี การทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป: การหาค่าคงที่
ของก๊าซ แบบจําลองผลึก การหาน้ําหนักโมเลกุลโดยวิธีการลดลงของจุดเยือกแข็ง อุณหเคมี การหาอันดับ
ของปฏิกิริยา ไฟฟ้าเคมี อนุภาคนาโน การสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอนินทรีย์ ของแข็ง
เป็นต้น
General techniques in chemistry and some experiments that related to
lectures in general chemistry: determination of gas constant, crystal models, freezing point
depression, thermochemistry, determination of order of reactions; Electrochemistry;
Nanoparticles; organic synthesis, inorganic synthesis, solid state etc.

๘๓

มคอ. ๒

๒.๒) วิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาชีวเคมีรวมปฏิบัตกิ าร
๓ (๓-๐-๖)
ชีวเคมีเบื้องต้น
วทชค ๒๐๓
SCBC 203
Basic Biochemistry
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๓ หรือ วทคม ๑๐๔ หรือ วทคม ๒๒๓ และ วทชว ๑๐๒
Prerequisite SCCH 103 or SCCH 104 or SCCH 223 and SCBI 102
โครงสร้ างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล ๔ ชนิด คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน และกรด
นิวคลีอิก กระบวนการเมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลทั้ง ๔ ชนิด และการควบคุม กระบวนการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมและการควบคุมการแสดงออกของยีน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี บทบาทของชีวโมเลกุลกับการทํางานใน
ระบบต่างๆในร่างกายปกติ การนําไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
Structures and functions of 4 biomolecules, carbohydrate, lipid, proteins
and nucleic acid, metabolic processes and regulation of metabolic pathways of 4
biomolecules, flow of genetic information and gene regulation, DNA technoqlogy, role of
biomolecules in normal physiological systems. Some medical applications.
วทชค ๒๐๔
SCBC 204
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
๑ (๐-๓-๑)
Basic Biochemistry Laboratory
1 (0-3-1)
วทชค ๒๐๓ หรือเรียนพร้อมกัน
SCBC 203 or co-prerequisite
การเตรียมสารละลายควบคุมสภาพความเป็นกรด-เบส การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการ
วิเคราะห์สารชีวโมเลกุล การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล ๔ ประเภท และกลไก
ในกระบวนการเมตาบอลิสม โดยแต่ละการทดลองจะเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเนื้อหาในภาคบรรยาย วิชา
ชีวเคมีเบื้องต้น วทชค ๒๐๓
Preparation of acid-base solution and buffering system, using basic
instruments in analysis of biomolecules, determination physical and chemical properties
of all 4 biomolecules and study metabolic processes. Each experiment is related to the
course Basic Biochemistry (SCBC 203).

๘๔

มคอ. ๒

- กลุ่มวิชาทางเคมี (เคมีวิเคราะห์, เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ สหวิทยาการ)
ความปลอดภัยทางเคมี และการจัดการของเสีย
๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๒๐๑
SCCH 201
Chemical safety and waste Management
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๓ และ/หรือ วทคม ๑๐๔
Prerequisite SCCH 103 and/or SCCH 104
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและการลดความเสี่ยงต่ออันตราย ความเป็น
อันตรายของสารเคมี การจําแนกประเภทวัตถุอันตราย การจัดแยกเก็บวัตถุอันตราย การขนส่งวัตถุ
อันตราย
การจัดการกากของเสียอันตราย
ระบบจัดการด้านป้องกันภัย
การระงับอุบัติเหตุ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Basic principles and theory in hazardous substances and how to reduce
hazard risk, hazard of chemicals, classification of hazardous substance, storage of
hazardous substance, hazardous substance transportation, hazardous waste treatment,
security system management, accident suspension, hazardous substance act and related
law.
วทคม ๒๑๑
เคมีวิเคราะห์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 211
Analytical Chemistry I
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๔
Prerequisite SCCH 104
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน วทคม ๒๑๗
Co-requisite
SCCH 217
หลักการวิเคราะห์ ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ การคํ านวณความเข้ม ข้ น
ความคลาดเคลื่อน ความแม่นยํา ความเที่ยง สถิติเพื่องานวิเคราะห์ทางเคมี สมดุลเคมีอิเลคโตรไลท์ และ
สารละลายบัฟเฟอร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบไตเตรทและแบบเทียบมาตรฐาน การดูดกลืนแสงของ
โมเลกุลในช่วงยูวี-วิสิเบิล และอินฟราเรด การเปล่งแสงของโมเลกุลแบบฟลูออเรสเซนส์ การดูดกลืนแสง
แบบอะตอมมิกแอบซอร์พชัน การเปล่งแสงแบบอะตอมมิกอีมิสชัน การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบโพเทนชิ
โอเมตรีชนิดไอออนซีเลกทีฟอิเลกโทรดและการวัดพีเอช เทคนิคการประเมินทางด้านเคมีวิเคราะห์ และการ
หาค่าขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห์
Fundamental knowledge of chemical analysis both qualitative and
quantitative; Concentration calculations, Error, Accuracy, Precision, Statistics for analytical
chemistry, Chemical equilibria, electrolyte, and buffer solution. Quantitative analyses by
titration method and calibration method. Molecular absorption spectrometry in UV-Visible
and infrared. Molecular emission spectrometry; Fluorescence, Atomic absorption

๘๕

มคอ. ๒

spectrometry, Atomic emission spectrometry. Potentiometry, Ion-selective electrode and
pH measurement. Techniques in method validation of analytical chemistry, and detection
limit in quantitative analysis.
ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์
๑ (๐-๓-๑)
วทคม ๒๑๗
SCCH 217
Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๔
Prerequisite SCCH 104
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน วทคม ๒๑๑
Co-requisite
SCCH 211
หลักการเบื้องต้นทางเคมีวิเคราะห์ การใช้เครื่องแก้วด้วยความถูกต้อง การใช้สถิติ
พื้นฐานในปริมาณวิเคราะห์ วิธีการไทเทรต การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการปรับเทียบมาตรฐาน วิธีทางโพ
เทนชิโอเมตรีแบบการวัดค่าความเป็นกรด-เบส การประยุกต์กฎของเบียร์และการวิเคราะห์เชิงสี การวัด
สเปคตรัมการดูดกลืนแสง การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์และค่าความจุบัฟเฟอร์
Elementary skills in analytical chemistry; correct use of glasswares, basic
statistics in quantitative analysis, titration methods. Quantitative analysis based on
calibration concepts, Potentiometric method by pH measurements. Application of Beers
law and colorimetric analysis. Measurement of absorption spectrum. Preparation of buffer
solution and buffer capacity.
วทคม ๒๒๓
SCCH 223
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีอินทรีย์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
Organic Chemistry I
3 (3-0-6)
วทคม ๑๐๔
SCCH 104
การเรียกชื่อสารอินทรีย์ที่มีหลายหมู่ฟังก์ชัน ชนิดของออร์บิทัล และลักษณะโครงสร้าง
ไฮบริไดเซชัน ทฤษฎีเรโซแนนซ์ ความเป็นอะโรมาติก สเตอริโอเคมี ความว่องไวของปฏิกิริยา การ
เปลี่ยนแปลงและกลไกของปฏิกิริยา ได้แก่ ปฏิกิริยาการเพิ่มด้วยนิวคลีโอไฟล์ ที่หมู่คาร์บอนิล ปฏิกิริยาการ
แทนที่ของสารประกอบกรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ ปฏิกิริยาของแอลฟาคาร์แบนไอออน ปฏิกิริยาการ
เติมของสารคอนจูเกต เคมีของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เทคนิคอินฟราเรดสเปค
โทรสโกปีเบื้องต้น
Nomenclature of polyfunctional organic compounds. Molecular orbitals
and geometry, hybridization, resonance theory and aromaticity. Stereochemistry.
Reactivity, organic transformation and mechanism; nucleophilic addition reaction of
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carbonyl compounds; nucleophilic substitution reaction of carboxylic acids and
derivatives. Reaction of alpha-carbanion, addition to conjugated compounds. Chemistry of
biomolecules. Introduction to infrared spectroscopy.
วทคม ๒๒๔
SCCH 224
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีอินทรีย์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
Organic Chemistry II
3 (3-0-6)
วทคม ๒๒๓
SCCH 223
ศึกษาปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ที่คาร์บอนที่อิ่มตัว
ปฏิกิริยาการขจัด
ปฏิกิริยาการเพิ่มด้วยอิเลคโตรไฟล์ที่คาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยอิเลคโตรไฟล์ของสารอะโร
มาติก การสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่ใช้ปฏิกริ ิยามากกว่าหนึ่งขั้นตอน การสังเคราะห์สารประกอบพอลิเมอร์
ปฏิกิริยาที่ผ่านสารตัวกลางประเภทแรดิคัล และปฏิกิริยาทีเ่ กิดขึ้นโดยใช้แสง
Learning organic reactions including nucleophilic substitution at saturated
carbon, Elimination reaction, electrophilic addition to unsaturated carbon and
electrophilic substitution reaction of aromatic compounds, multi-step synthesis of simple
organic molecules, synthesis of polymers; radical reactions, and photochemistry
วทคม ๒๓๐
SCCH 230
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีเชิงฟิสิกส์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
Physical Chemistry I
3 (3-0-6)
ไม่มี
none
อุ ณ หพลศาสตร์ แ ละจลนพลศาสตร์ ใ นกระบวนการเคมี ค รอบคลุ ม ระบบแก๊ ส
สารละลาย สมดุลระหว่างวัฏภาค และสารละลายนําไฟฟ้า ทฤษฎีและกลไกของปฏิกิริยาที่ใช้อธิบายอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาในในระบบเชิงเคมี และระบบชีวภาพ
Chemical thermodynamics and kinetics with applications to gases,
solutions, phase equilibria and electrolytes. Theories and reaction mechanisms used for
explaining rate of reactions in chemical and biological systems.
วทคม ๒๓๓
SCCH 233
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีเชิงฟิสิกส์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
Physical Chemistry II
3 (3-0-6)
วทคม ๒๓๐
SCCH 230
พื้นฐานด้านกลศาสตร์ควอนตัม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของทฤษฎีควอนตัม สมบัติ

๘๗

มคอ. ๒

ของอนุภาคและคลื่น กลศาสตร์คลื่นและการประยุกต์ใช้ อนุภาคในกล่อง ตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิกและสเปก
โทรสโกปีการสัน่ ตัวหมุนเกร็งและสเปกโทรสโกปีการหมุน และอะตอมไฮโดรเจน
Introduction to quantum mechanics; historical background of quantum
theory, properties of particles and waves, wave mechanics and applications. The particle
in a box, the harmonic oscillator and vibrational spectroscopy. The rigid rotor and
rotational spectroscopy and the hydrogen atom.
วทคม ๒๔๑
SCCH 241
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีอนินทรีย์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
Inorganic Chemistry I
3 (3-0-6)
ไม่มี
none
โครงสร้างของอะตอม ออร์บิทัลเชิงอะตอม สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม ตารางคาแรคเตอร์
ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุลสามัญ ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีเชิงกรด-เบส ผลึกของแข็ง เคมีของธาตุหมู่หลักและ
ของโลหะทรานซิชัน
Atomic structures, atomic orbitals, symmetry and group theory,
characteristic table, redox reactions, acid-base chemistry, solid, chemistry of main group
elements and transition metals.
วทคม ๓๐๑
SCCH 301
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

สเปกโทรสโกปี
๓ (๓-๐-๖)
Spectroscopy
3 (3-0-6)
วทคม ๒๒๔
SCCH 224
อันตรกิริยาระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับโมเลกุล
หลักการนิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์ หลักการอิเล็กตรอนแมกเนติกเรโซแนนซ์ หลักการอิเล็กโทรนิคสเปกโทรสโกปี เครือ่ งมือ
ทางสเปกโทรสโกปีที่ใช้วิเคราะห์ในเคมีอินทรีย์ สมบัติของสารอินทรีย์ทสี่ ามารถใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโก
ปีในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์สารอินทรียจ์ ากสเปกตรัมที่ได้จากเครื่องอุลตรา-ไวโอเล็ต-วิซิ
เบิลสเปกโทรมิเตอร์ อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซ แนนซ์สเปกโทรมิเตอร์
และแมสสเปกโทรมิเตอร์
Background of the interactions of EM radiation with molecules,
spectroscopy of spins, electronic spectroscopy, the spectrometers in organic chemistry,
properties of organic compounds measured by spectroscopic techniques, analysis and
identification of organic molecules from UV-Visible, infrared, nuclear magnetic resonance
and mass spectra.
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วทคม ๓๑๑
SCCH 311
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีวิเคราะห์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
Analytical Chemistry II
3 (3-0-6)
วทคม ๒๑๑
SCCH 211
หลักการพื้นฐาน หลักการขั้นสูง การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ไฟฟ้าเคมี คอนดักโทเมตรี
โพเทนชิโอเมตรี แอมเพอโรเมทรี คูลอมบ์เมทรี โวลเทมเมทรี เทคนิคการแยกสาร เทคนิคทางโครมาโทก
ราฟี โครมาโทกราฟีแบบของเหลว แก๊สโครมาโทกราฟี ไอออนโครมาโทกราฟี เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย
อุณหภูมิ การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ตัวอย่าง
Basic principles, advanced principles, Analysis of analytical instrument
techniques: Electrochemistry, Conductometry, Potentiometry, Amperometry,
Coulombmetry. Separation techniques, Chromatography techniques; Liquid
chromatography, Gas chromatography, Ion chromatography. Thermal analysis, Applications
of instrument techniques in sample analysis.
ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์
๒ (๐-๖-๒)
Instrumental Analysis Laboratory
2 (0-6-2)
วทคม ๓๑๑
SCCH 311
การใช้เครื่องมือทางสเปกโทรเมตรี: อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล และอินฟราเรด ในการวัด
การเรืองแสง และวัดการดูดกลืนและเปล่งแสงของอะตอม การใช้เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้า: การวิเคราะห์
โดยการวัดค่าศักย์ไฟฟ้า การวัดความนําไฟฟ้า เทคนิคทางโพลาโรกราฟี เทคนิคทางแอมเปอโรเมตรี
เครื่องมือทางโครมาโทกราฟี: แก๊สโครมาโทกราฟี และโครมาโทกราฟีแบบของเหลว
Spectrophotometric instruments: UV-visible, infrared, fluorescence,
atomic absorption, atomic emission, Electrochemical instruments: potentiometry,
conductometry, polarography, amperometry, Chromatographic instruments: gas
chromatography and liquid chromatography.
วทคม ๓๑๗
SCCH 317
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

วทคม ๓๒๙
SCCH 329
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
๒ (๐-๖-๒)
Organic Laboratory
2 (0-6-2)
วทคม ๒๒๔
SCCH 224
การทดลองเกี่ยวกับการสังเคราะห์สารอินทรีย์ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการแทนที่ด้วย
นิวคลีโอไฟล์ ปฏิกิริยาการเพิ่มด้วยนิวคลีโอไฟล์ ปฏิกิริยาการขจัด ปฏิกิริยาการแทนที่ของสารอะโรมาติก
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ด้วยอิเลคโตรไฟล์ ปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหม่ ปฏิกิรยิ าออกซิเดชันและรีดักชัน การใช้เอนไซม์ในการ
สังเคราะห์สารอินทรีย์ การแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมถึงเทคนิคการแยกสารและการวิเคราะห์
โครงสร้างเบื้องต้น
Experiments involving syntheses and reactions in organic chemistry:
nucleophilic substitution, nucleophilic addition, elimination reaction, electrophilic
aromatic substitution, rearrangement, oxidation and reduction, and enzyme-catalyzed
reactions including separation and identification of the products, Separation of natural
products, Classification of organic compounds.
วทคม ๓๓๙
SCCH 339
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
๑ (๐-๓-๑)
Physical Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
วทคม ๒๓๐ และ วทคม ๒๓๓
SCCH 230 and SCCH 233
การทดลองเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ สเปคโทรสโกปี เคมีไฟฟ้า เซลล์
แสงอาทิตย์ และการวัดคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ
Experiments related to thermodynamics and kinetics, spectroscopy,
electrochemistry, solar cell and measurements of physical properties.
วทคม ๓๔๑
SCCH 341
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีอนินทรีย์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
Inorganic Chemistry II
3 (3-0-6)
วทคม ๒๔๑ หรือ ปรึกษาผูส้ อน
SCCH 241, or consent of instructor
เคมีโคออร์ดิเนชัน สารประกอบเชิงซ้อนธาตุแทรนซิชัน การอ่านชื่อ ไอโซเมอริซึม
ทฤษฎีพันธะในสารประกอบเชิงซ้อน สมบัติทางสเปกตรัมอิเล็กทรอนิก กฎการเลือก ชนิดของอิเล็กทรอนิก
แทรนซิ ชั น
และสมบั ติ แ ม่ เ หล็ ก ของ
สารประกอบเชิ ง ซ้ อ น
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
และกลไกปฏิ กิ ริ ย าเคมี ข องสารประกอบเชิ ง ซ้ อ นธาตุ แ ทรนซิ ชั น
สารประกอบโลหะอิ น ทรี ย์
การเร่งปฏิกิริยาด้วยสารประกอบโลหะอินทรีย์
Coordination chemistry: transition metal complexes; nomenclatures;
isomerism; bond theories; electronic spectrum; selection rules; types of electronic
transition; magnetism; basic principles of transition metal complexes; reactions and
mechanisms; organometallic chemistry, catalysis using organometallic complexes.

๙๐

มคอ. ๒

วทคม ๓๔๘
SCCH 348
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
๑ (๐-๓-๑)
Inorganic Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
ไม่มี
none
แบบจําลองโมเลกุลของสารประกอบอนินทรีย์ การสังเคราะห์และการทํานายโครงสา
ร้างของสารประกอบเชิงซ้อน สารประกอบโลหะอินทรีย์ โลหะออกไซด์ พอลิเมอร์ของสารอนินทรีย์
Molecular modeling of inorganic compounds, synthesis and
characterization of inorganic complexes, organometallic compounds, metal-oxide,
inorganic polymers.
วทคม ๓๖๑
SCCH 361
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

พอลิเมอร์เบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Polymer
3 (3-0-6)
วทคม ๒๒๔, ปรึกษาผู้สอน
SCCH 224, or consent of instructor
การเตรียมพอลิเมอร์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ โครงสร้างของพอลิเมอร์
สมบัติของพอลิเมอร์ การดัดแปรพอลิเมอร์ วัสดุพอลิเมอร์ การแปรรูปพอลิเมอร์
Polymer preparation, polymer characterization, structures of polymers,
properties of polymers, polymer modifications, polymeric materials, polymer processing.

สัมมนาทางเคมี
๑ (๑-๐-๒)
Seminar in Chemistry
1 (1-0-2)
ไม่มี
none
นักศึกษาจะต้องบรรยายเรื่องในสาขาเคมีที่ตนสนใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม
ปัญหา ตลอดจนส่งรายงานแสดงรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ ต่ออาจารย์ผู้ดูแลวิชา
Each Student is required to give an oral presentation on a chemistry topic
of his/her interest and to give appropriate answer to audients, as well as to prepare a
good report for the particular topic.
วทคม ๔๙๕
SCCH 495
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

๙๑
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วทคม ๔๙๗
SCCH 497
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

โครงการวิจัยทางเคมี ๑
๒ (๐-๖-๔)
Project in Chemistry I
2 (0-6-4)
ไม่มี
none
การทําโครงการวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมี: ด้านเคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมี
อินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีพอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์เคมี หรือสาขวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมากับวิธีการวิจัย
A research project in the topic of interest in chemistry: analytical,
inorganic, organic, physical, polymer chemistry, material chemistry or related fields, Apply
knowledge in research methodology.
วทคม ๔๙๔
SCCH 494
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

โครงการวิจัยพิเศษทางเคมี
๔ (๐-๑๒-๘)
Special Project in Chemistry
4 (0-12-8)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
Prerequisite none
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน
นักศึกษาจะต้องทําโครงการวิจัยในเคมีสาขาที่สนใจ ในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาหรือประยุกต์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ และ
หัวข้อวิจัยนี้ควรมีความสัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์ (วทคม ๔๙๙) ต่อไป นักศึกษาจะต้องรายงานผลก่อน
สิ้นสุดภาคการศึกษา
Each student will learn to investigate a chemical research problem of
interest under supervision, to build up the ability to apply the basic knowledge in solving
problem. The research topic should be related to that of the thesis (SCCH 499) that
follows in the next semester. A report at the end of semester is required.
วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี
๖ (๐-๑๘-๑๒)
6 (0-18-12)
Undergraduate Thesis
ปรึกษาผู้สอน
Consent of Instructor (for chemistry-majored students in
the Distinction Program)
บังคับสําหรับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน
นักศึกษาจะต้องทําโครงการวิจัยที่มีความริเริ่มใหม่หรือมีเนื้อหาที่จะให้ผลสรุปชัดเจน
เป็นประโยชน์ทางด้านเคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ หรือเคมีพอลิเมอร์ ภายใต้การ

วทคม ๔๙๙
SCCH 499
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite
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ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยอาจต่อเนื่องกับภาคต้นหรือเริ่มใหม่ก็ได้ นักศึกษาจะต้องเขียนและ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
An original or well-defined research project related to analytical,
inorganic, organic, physical or polymer will be undertaken by individual student over the
period of 2 semesters under the guidance of an advisor. A written thesis will have to be
submitted and defended.
๒.๓) วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี
วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์แนวใหม่
๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๓๑๕
SCCH 315
Trends in Analytical Science
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน วทคม ๓๑๑
Prerequisite SCCH 311
หัวข้อการพัฒนาใหม่ในเคมีวิเคราะห์ที่เป็นปัจจุบัน
เครื่องมือวิเคราะห์ทางชีว
การแพทย์ การวิเคราะห์ชีวโมเลกุล ไบโอเซนเซอร์ เคโมเมตตริกซ์ เคมีคลินิก การค้นพบยา การวิเคราะห์
ทางสิ่งแวดล้อมและการติดตามการวิเคราะห์อาหารทางนิติวิทยาศาสตร์ ระบบอัตโนมัติทางห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เมตาบอโลมิกส์ การวิเคราะห์สารกําจัดศัตรูพืชตกค้าง การวิเคราะห์ยา โปรติโอมิกส์ การ
วิเคราะห์พื้นผิว
Current topics of new developments in analytical chemistry, Instrumental
analysis in biomedical analysis, Biomolecular analysis, Biosensors, Chemometrics, Clinical
chemistry, Drug discovery, Environmental and food monitoring in forensic science,
Laboratory automation, Metabolomics science, Pesticide-residue analysis, Pharmaceutical
analysis, Proteomics, and surface analysis.
วทคม ๓๒๓
SCCH 323
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีอินทรีย์ ๓
๓ (๓-๐-๖)
Organic Chemistry II
3 (3-0-6)
วทคม ๒๒๔ หรือ ปรึกษาผูส้ อน
SCCH 224 or consent of instructor
กฎการปิดวงของบาลด์วิน ปฏิกิริยาเคมีเชิงแสง ความเป็นอะโรมาติกของสารอินทรีย์
ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลในการอธิบาย ทํานายการเกิดปฏิกิริยา
Baldwin’s rules, organic photochemistry, aromaticity, pericyclic reactions
and the applications of molecular orbital theory in explanation/prediction of pericyclic
reactions.

๙๓

มคอ. ๒

วทคม ๓๓๐
SCCH 330
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีเชิงฟิสิกส์ ๓
๓ (๓-๐-๖)
Physical Chemistry III
3 (3-0-6)
วทคม ๒๓๐ วทคม ๒๓๓ หรือปรึกษาผู้สอน
SCCH 230, SCCH 233, or consent of instructor
อองแซมเบิลล์ และสมมุติฐานเออโกดิ ค สถิติของโบสมาน เฟอมิ -ดิแรค และโบสไอสไตน์ ดีกรีของความเป็นอิสระ สมดุลทางเคมี เทอร์โมไดนามิคของของแข็ง ทฤษฎีทางจลศาสตร์ของแก็ส
และทฤษฎีอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี อุณหพลศาสตร์ของไอออนในสารละลาย ศักยไฟฟ้าของขั้วและ
เซลล์เคมีไฟฟ้ า การนํ าไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของไอออน อันตรกิ ริยาระหว่างไอออน กระบวนการที่
ขั้วไฟฟ้า จลนศาสตร์ไฟฟ้าเคมี การกัดกร่อน เซลล์เชื้อเพลิงและตัวเร่งทางเคมีไฟฟ้า
Ensembles and the ergodic; Boltzmann, Fermi-Dirac, Bose-Einstein
statistics; degrees of freedom; chemical equilibrium; thermodynamics of solids; kinetic
theory of gases and chemical reaction rate theory; electrochemistry; thermodynamics and
kinetics of ions in solutions; electrochemical potential; conductivity and transport of ions;
ionic activity; electrochemical processes at electrode and electrolyte; kinetics and
mechanisms in electrochemistry; corrosion; fuel cell and electrochemical catalysts.
วทคม ๓๓๕
SCCH 335
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีพื้นผิวและคอลลอยด์
๒ (๒-๐-๔)
Surface Chemistry and Colloids
2 (2-0-4)
วทคม ๒๓๓
SCCH 233
ความรู้พื้นฐานทางเคมีพื้นผิวและคอลลอยด์ นิยามและหลักการที่เกี่ยวข้องกับรอยต่อ
ระหว่างวัฏภาค การหาค่าความตึงผิวและมุมสัมผัส อุณหพลศาสตร์ของรอยต่อระหว่างวัฎภาค การดูดซับ
ผิวระหว่างของแข็ง-แก๊ส ผิวระหว่างของเหลว-แก๊สและผิวระหว่างของเหลว-ของเหลว ผิวประจันต์ที่มีประจุ
สมบัติและโครงสร้างของระบบคอลลอยด์ เซอร์เฟกแทน อิมัลชัน ไมเซลล์ ความเสถียรของระบบคอลอยด์
การแผ่ แผ่นบางขนาดโมเลกุลเดี่ยว
Introduction to surface chemistry and colloids: definitions and principles;
Determination of interfacial tensions and contact angles; thermodynamics of interphases;
adsorption solid-gas, liquid-gas, and liquid-liquid interfaces; charged interfaces, properties
and structure of colloidal systems, surfactants, emulsions; association of colloids or
micelles; colloid stability; spreading of monomolecular layer.

๙๔

มคอ. ๒

วทคม ๓๘๑
SCCH 381
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

คณิตศาสตร์สําหรับนักเคมี
๒ (๒-๐-๖)
Mathematics for Chemists
2 (2-0-6)
ไม่มี
none
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและฟังก์ชันเฉพาะในปัญหาทางเคมีและฟิสิกส์ สมการอนุพันธ์
เฮล์มโฮลทซ์ ปัญหาสตูร์ม-ลีอูวิลล์และฟังก์ชันออโธโกนัล วิธีการแยกตัวแปร ฟังก์ชันพิเศษ เช่น ฟังก์ชัน
เฮอร์ไมต์ เลอช็องดร์ ลาแกร์ และเบสเซล และการนําไปใช้งานในทางควอนตัมและทางฟิสิกส์อื่นๆ รูปแบบ
เมตริกของค่าปัญหาไวเกนส์ และการแก้ปัญหาตัวเลข สถิติสําหรับนักเคมี การใช้โปรแกรมแมทเทมาติกา
เบื้องต้น และวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น สถิติสําหรับนักเคมี เช่น การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนใน
การทดลอง การถดถอยแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นในปัญหาทางเคมี วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น เช่น
การแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ในจลนศาสตร์เคมี การหาผลการแปลงฟูเรียร์ของสัญญาณทางสเปกโทรส
โกปี
Mathematical methods to solve the partial differential equations and
special functions for the problems in chemistry and physics; Helmholtz’s differential
equations, Sturm-Liouville problems and orthogonal functions; method of separation of
variables; Hermite, Legendre and Laguerre polynomials; Bessel function and their
applications in quantum chemistry; matrix formulation of eigenvalue problem and its
numerical solution; Statistics for chemists; introduction to Mathematica and introduction
to numerical analysis; solving differential equation in chemical kinetics; root finding in
molecular model; Statistics for chemists: precision and accuracy; linear and non-linear
regression analysis in chemical problems; Fourier transform for spectroscopy.
วทคม ๔๐๑
SCCH 401
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีสะอาด
๒ (๒-๐-๔)
Green Chemistry
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
บทบาทและความสําคัญของเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักการของเคมีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สารพิษและของเสียที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี เคมีแบบยั่งยืน หลักการอะตอมอีโคโนมี
การใช้ตัวทําละลายและสารอื่นๆที่ไม่มีพิษกับสิ่งแวดล้อม การนําเอากลับมาใช้ใหม่ คาร์บอนไดออกไซด์
หลักการของการเร่งปฏิริยาแบบเอกพันธุ์ วิวิธพันธุ์ และการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การออกแบบ
การทดลองและการสังเคราะห์ที่ไม่ส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อม หัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับเคมีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๙๕

มคอ. ๒

Role of Green Chemistry in organic synthesis,
principles of Green
Chemistry, waste, toxicity, sustainability, atom economy, green solvents and auxiliariers,
energy-efficiency, renewable feedstock, carbondioxide, concept of catalysis: homogenous,
heterogeneous and biocatalysis, polymerization, design for safer and greener synthesis and
degradation, recent topics on Green Chemisry.
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ ๑
๒ (๒-๐-๔)
Special Topics in Analytical Chemistry I
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
หลักการเชิงมูลของการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการสืบสวนสอบสวน
หลั กการทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาต่ าง ๆ มาใช้ ในการ
คลี่คลายคดี การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรวบรวมและรักษาวัตถุพยานจากที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์
วัตถุพยานประเภทต่างๆ ลายพิมพ์นิ้วมือ เอกสารปลอมแปลง อาวุธปืน วัตถุพยานทางชีววิทยา และยาเสพ
ติด
Fundamental concepts of forensic evidences for supporting case
investigation, principles of forensic science, application of scienctific knowledge for solving
case, crime scene investigation, evidence sampling, collecting and preservative, and
collecting evidence from crime scene, forensic analysis: fingerprint, fake document,
gunshot residue, biological samples and drug.
วทคม ๔๑๒
SCCH 412
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

วทคม ๔๑๓
SCCH 413
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ ๒
๒ (๒-๐-๔)
Special Topics in Analytical Chemistry II
2 (2-0-4)
วทคม ๓๑๑
SCCH 311
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้สมบัติทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเคมีโดยอาศัยสมบัติ
เกี่ยวกับกัมมันตรังสี การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้พลาสมาเป็นแหล่งพลังงาน การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค
รามาน การวิเคราะห์แก็ส ความก้าวหน้าทางด้านเคมีวิเคราะห์และเรื่องที่กําลังอยู่ในความสนใจในเคมี
วิเคราะห์
Thermal analysis, Radiochemical methods, Plasma spectroanalytical
chemistry, Raman spectroscopy, Methods for the analysis of gases, Advances in analytical
techniques and topics of current interest.

๙๖

มคอ. ๒

วทคม ๔๑๔
SCCH 414
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีสิ่งแวดล้อม
๒ (๒-๐-๔)
Environmental Chemistry
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
หลักการทางเคมีสิ่งแวดล้อม ระบบของสิ่งแวดล้อมและวัฏภาคในสิ่งแวดล้อม วัฏภาค
ของน้ํา วัฏภาคของอากาศ วัฏภาคของดิน วัฎภาคของสิ่งมีชีวิต อันตรกิริยาของวัฏภาคต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม
วงจรของสารเคมีและผลกระทบ มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม พื้นฐานการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ระบบ
นิเวศวิทยาเคมีและพิษวิทยาเคมีอย่างย่อ
Principle of environmental chemistry, Environment systems and
Environmental phases, Hydrosphere, Atmosphere, Lithosphere, Biosphere, Interaction in
the environment, Chemical fates and chemical cycles, Environmental pollution, Basic of
environmental analysis, Chemical ecological and chemical toxicology in brief.
วทคม ๔๑๖
SCCH 416
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

หลักการมาตรวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
Principles of Metrology
2 (2-0-4)
วทคม ๒๑๑ และ วทคม ๓๑๑
SCCH 211 and SCCH 311
พื้นฐานระบบมาตรวิทยา ประกอบด้วยหลักทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการวัดค่าทางเคมี
สถิติสําหรับการตรวจวัดทางเคมีวิเคราะห์ การสอบกลับ ความไม่แน่นอนของการวัด การประกันคุณภาพ
ความใช้ได้ของวิธี
Knowledge in fundamental metrology includes all theoretical and
practical aspects of measurement in chemistry, statistic for analytical measurement,
traceability, uncertainty of measurement, quality assurance, method validation.
หัวข้อพิเศษในเคมีอินทรีย์
๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๔๒๐
SCCH 420
Special Topics in Organic Chemistry
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผู้สอน
Prerequisite Consent of Instructor
บทนํา บทบาทและความสําคัญของหัวข้อที่คัดสรร, หลักการของเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อคัดสรร, ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นและความรู้ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคัดสรร, ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคัดสรร, เทคโนโลยีที่มีการนํามาใช้ในหัวข้อคัดสรร รวามในหัวข้ออื่นๆที่
เกี่ยวข้องและน่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ในหัวข้อคัดสรร
Introduction, role of the selected topics, principles of the selected topic,
basic and advanced concept of organic chemistry related to the selected topics, problems

๙๗

มคอ. ๒

and solutions for the selected topics, related technology, and recent literatures on the
selected topics in organic chemistry.
วทคม ๔๒๑
SCCH 421
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์
๒ (๒-๐-๔)
Physical Organic Chemistry
2 (2-0-4)
วทคม ๓๒๓
SCCH 323
สเตอริโอเคมีแบบไดนามิค คอนฟอร์เมชันและโมเลกูลาร์เมคานิคส์ ผลของความเกะกะ
ความเครียดและผลทางสเตอริโออิเล็กโทรนิกส์ที่มีต่อการเกิดปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีทางเคมี
อินทรีย์ คาร์โบแคทไอออนแบบคลาสสิคอล และนัน-คลาสสิคอล และคาร์แบนไอออน
Dynamic stereochemistry; conformational analysis and molecular
mechanics; steric, strain and stereoelectronic effects on chemical reactions; organic
reaction mechanisms; classical and non–classical carbocations and carbanions.
วทคม ๔๒๒
SCCH 422
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
๒ (๒-๐-๔)
Organic Synthesis
2 (2-0-4)
วทคม ๓๒๓
SCCH 323
ปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่ใช้ในการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาอัลคีเลชันของคาร์บอน
นิวคลีโอไฟล์ ปฏิกิริยาของคาร์บอนนิวคลีโอไฟล์กับสารประกอบที่มีฟังชันคาร์บอนีล การเปลี่ยนหมู่ฟังชัน
โดยใช้ ปฏิ กิ ริย าการแทนที่ ส่ ว นนิ วคลี โ อไฟล์ ปฏิกิ ริย าการเพิ่ ม อิเ ล็ก โตรไฟล์ ที่ พหุ พัน ธะของคาร์ บ อน
ปฏิกิริยารีดักชันของหมู่คาร์บอนีลและหมู่ฟังก์ชัน อื่น ๆ ปฏิกิริยาไซโคลแอดดิชัน ปฏิกิริยาจัดตัวใหม่
แบบยูนิโมเลคิวลาและปฏิกิริยาขจัด สารออร์แกโนเมตัลลิก ของโลหะอัลคาไลน์ และโลหะอัลคาไลน์ เอิร์ธ
การสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนโดยใช้ปฏิกิริยาของสารออร์แกโนโบรอน สารออร์แกโนซิลิกอน สารออร์
แกโนทิน ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับสารตัวกลางที่ขาดอิเล็กตรอน และปฏิกิริยาออกซิเดชัน
Organic reactions in organic synthesis including alkylation of nucleophilic
carbon, reactions of carbon nucleophiles with carbonyl groups, functional group
interconversion by nucleophilic substitution, electrophilic additins to carbon - carbon
multiple bonds, reduction of carbonyl and other functional groups, cycloadditions,
unimolecular rearrangements and elimination; organometallic compounds of alkaline and
alkaline earth metals, carbon-carbon bond forming reactions of compounds of organoboron, silicon and tin; reactions involving highly reactive electron-deficient intermediates
and oxidations.

๙๘
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วทคม ๔๒๓
SCCH 423
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีของสารเฮทเทโรไซคลิก
๒ (๒-๐-๔)
Heterocyclic Chemistry
2 (2-0-4)
วทคม ๒๒๔
SCCH 224
พื้นฐานของสารเฮเทอโรไซคลิก การสังเคราะห์ และปฏิกิริยาทางเคมีชนิดต่างๆ ของสาร
เฮเทอโรไซคลิกที่ประกอบด้วยอะตอมของออกซิเจน ซัลเฟอร์ หรือ ไนโตรเจนเป็นส่วนหนึ่งของวงขนาดของ
วง ขนาดของวงเป็น 3-อะตอม 4-อะตอม 5-อะตอม และ 6-อะตอม ศึกษาการสังเคราะห์สารที่เป็นวงที่
เชื่อมกัน
Fundamentals of heterocyclic chemistry; synthetic approaches and
chemical reactions of heterocyclic compounds containing oxygen, sulfur and nitrogen as
heteroatoms on the ring with 3-, 4-, 5-, and 6-membered rings as monocyclic and fused
bicyclic heterocycles.
วทคม ๔๒๔
SCCH 424
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีของสารธรรมชาติ
๒ (๒-๐-๔)
Natural Product Chemistry
2 (2-0-4)
วทคม ๓๒๓
SCCH 323
สารอิ น ทรี ย์ ธ รรมชาติ ที่ พ บเป็ น องค์ ป ระกอบของพื ช สั ต ว์ และจุ ลิ น ทรี ย์ และการ
แบ่งกลุ่มสารธรรมชาติเหล่านี้โดยอาศัยพื้นฐานทางการชีวสังเคราะห์
Organic compounds of natural origin that found in plants, animals and
microorganisms and their classification on the basis of their biosynthetic pathways.

เคมีชีวอินทรีย์
๒ (๒-๐-๔)
Bioorganic chemistry
2 (2-0-4)
วทคม ๒๒๔
SCCH 224
หลักการพื้นฐานทางเคมีอินทรีย์และชีวเคมี กระบวนการทางเคมีและปฏิกิริยาทางเคมีที่
เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต: ปฏิกิริยาการแยกสลายด้วยน้ํา ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน ปฏิกิริยาที่มีความจําเพาะ
ในทิศทางการเข้าทําปฏิกิริยา กลไกเชิงเร่งปฏิกิริยา หน้าที่ของสารชีวโมเลกุล: DNA RNA และเอนไซม์
สารชีวโมเลกุลที่น่าสนใจ: คุณสมบัติของพันธะเปปไทด์ โปรตีน แอนตีบอดี กลไกการทํางานและการออก
ฤทธิ์ของยา ความก้าวหน้าอื่นๆ ในสาขาวิชานี้
Basic principles in organic chemistry and biochemistry, chemical
processes in living cells: hydrolysis reaction, oxidation-reduction reaction and
วทคม ๔๒๕
SCCH 425
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

๙๙

มคอ. ๒

stereospecific reaction; catalytic mechanism, function of biological molecules: DNA, RNA,
and enzymes; biomolecule: peptide, protein, antibody, drug, recent advances in related
fields.
วทคม ๔๒๖
SCCH 426
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

กลไกปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์
๒ (๒-๐-๔)
Organic Reaction Mechanisms
2 (2-0-4)
วทคม ๒๒๔
SCCH 224
การเขียนและเสนอขั้นตอนของการเกิดปฏิกิริยาเคมีของการเปลี่ยนแปลงจากสารตั้งต้น
ไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของปฏิกิริยาขั้นพื้นฐานและขั้นสูงประเภทต่าง ๆ ของสารอินทรีย์
Drawing and Proposing a step-by-step description of the most reasonable
pathway by which the reactants are converted to products for fundamental and advanced
reactions of organic molecules.
วทคม ๔๓๓
SCCH 433
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีเชิงแสงสําหรับวัสดุ
๒ (๒-๐-๔)
Photochemistry for Materials
2 (2-0-4)
วทคม 233 หรือ เคมีควอนตัม
SCCH 233 or quantum chemistry
หลักการพื้นฐานและเทคนิควิเคราะห์สําหรับกระบวนการเชิงแสงเชิงเคมีและฟิสิกส์ การ
ประยุกต์เคมีเชิงแสงในงานด้านวัสดุศาสตร์ในปัจจุบัน
Principles and analytical tools to understand photochemical and
photophysical processes; applications of photochemistry in materials science research
areas.
เคมีเชิงชีวฟิสิกส์
๒ (๒-๐-๔)
Biophysical Chemistry
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
ความรู้ทางด้านเคมีในมุมมองของชีวฟิสิกส์ หลักการและเทคนิคที่สําคัญต่อการศึกษา
ระบบในธรรมชาติเชิงลึก และการวิจัยสมัยใหม่แบบบูรณาการ
An introductory overview of biophysics with reference to chemical
principles. It also touches on modern, interdisciplinary investigations and relevant
techniques.

วทคม ๔๓๔
SCCH 434
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

๑๐๐

มคอ. ๒

วทคม ๔๓๕
SCCH 435
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

หัวข้อพิเศษในเคมีเชิงฟิสิกส์ ๑
๒ (๒-๐-๔)
Special Topics in Physical Chemistry I
2 (2-0-4)
วทคม ๓๓๐, ปรึกษาผู้สอน
SCCH 330, or consent of instructor
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเคมีเชิงฟิสิกส์ ที่อยู่ในความสนใจที่เป็นปัจจุบัน หลักการขั้นสูงและ
การประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้อง: ความบกพร่องของโครงสร้างในของแข็ง กระบวนการถ่ายโอนอิเล็กตรอน
Special topics of current interest in Physical Chemistry; advanced
principles and relevant applications: structural defect in solids, electron transfer.
วทคม ๔๓๙
SCCH 439
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีเชิงคํานวณ
๒ (๑-๑-๒)
Computational chemistry
2 (1-1-2)
วทคม ๒๓๓
SCCH 233
ทฤษฎีพื้นฐานและการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการคํานวณทางด้านควอนตัมเคมี วิธีการแบบ
ab initio และ Density Functional Theory (DFT) โดยมีการกล่าวถึงเทคนิคที่ใช้ทั่วไปในการคํานวณ:
การหาโครงสร้างที่เสถียร การหาโครงสร้างของทรานซิชั่นสเตท การคํานวณค่าความถี่การสั่นของโมเลกุล
สมบัติทางเทอร์โมไดนามิก และสมบัติทางสเปกโทรสโกปี
Basic theory and guideline for the use of molecular modeling software to
perform quantum chemical calculation; The ab initio method and density functional
theory; Commonly used computational techniques: geometry optimization, transition
state search, frequency calculation, and thermodynamics and spectroscopic property.
วทคม ๔๔๒
SCCH 442
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

หัวข้อพิเศษในเคมีอนินทรีย์
๒ (๒-๐-๔)
Special Topics in Inorganic Chemistry
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเคมีอนินทรีย์
ที่อยู่ในความสนใจที่เป็นปัจจุบัน หลักการขั้น
สูงและการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้อง: การเร่งปฏิกิริยา เคมีเกี่ยวกับชีวอนินทรีย์ เคมีเกี่ยวกับวัสดุ เคมีเชิงแสง
เคมีของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เคมีของโลหะอินทรีย์ และเคมีของของแข็ง
Special topics of current interest in Inorganic Chemistry; advanced
principles and relevant applications: catalysis, bioinorganic chemistry, chemistry of
inorganic materials, photochemistry, coordination chemistry, organometallic chemistry and
solid state chemistry.

๑๐๑

มคอ. ๒

วทคม ๔๕๑
SCCH 451
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เคมีอุตสาหกรรม
๒ (๒-๐-๔)
Industrial Chemistry
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
แหล่งที่มาของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี ภาพรวมของอุตสาหกรรมเคมีในระดับโลก
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น อุตสาหกรรมคลออัลคาไลน์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีตั้งแต่ขั้นต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา
Sources of raw materials for chemical industry, overview of world
chemical industry, introduction to industrial economics, Chlor-Alkali products,
petrochemicals and petrochemical industry from upstream to downstream.
วทคม ๔๕๒
SCCH 452
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

วทคม ๔๖๑
SCCH 461
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

หัวข้อพิเศษในเคมีอุตสาหกรรม
๒ (๒-๐-๔)
Special Topics in Industrial Chemistry
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจและเป็นปัจจุบัน
Special topics of current interests in industrial chemistry.

เคมีวัสดุพอลิเมอร์
๒ (๒-๐-๔)
Polymer Materials Chemistry
2 (2-0-4)
วทคม ๓๖๑
SCCH 361
รายละเอียดเกี่ยวกับเคมีการผลิต สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และสมบัติการใช้งานอื่น ๆ การ
ประยุกต์ใช้งานของพลาสติก ยาง เส้นใย สารเคลือบผิว และโฟม ชนิดของพอลิเมอร์ที่ทําการสอน: พอลิ
เอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิเอไมด์ พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน พอลิยูริเธน พอลิเอสเทอร์ อีพอกซีเร
ซิน และยางชนิดต่างๆ รวมถึงพอลิเมอร์ใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบัน
Details of chemistry of production, chemical, physical and other
properties relevant to the applications of plastics, rubbers, fibers, surface coatings and
foams. The types of polymers: polyethylene, polypropylene, polyamide, poly (vinyl
chloride), polystyrene, polyurethane, polyester, epoxy resin, and rubbers including newly
developed polymers.

๑๐๒

มคอ. ๒

วทคม ๔๖๕
SCCH 465
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เทคโนโลยีพลาสติก
๒ (๒-๐-๔)
Plastics Technology
2 (2-0-4)
วทคม ๓๖๑, ปรึกษาผู้สอน
SCCH 361, or consent of instructor
หลักการพื้นฐานของแปรรูปพลาสติก การผสมและการคอมพาวด์พลาสติก เทคนิคการ
ฉีดหล่อ การรีดรูป การเป่าหล่อ การกดอัด การขึ้นรูปร้อน การเหวี่ยงหล่อ การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุพอลิ
เมอร์เชิงประกอบ การทดสอบพลาสติกและการประยุกต์
Basic principle of plastic processing, mixing and compounding of plastics,
injection moulding, extrusion, blow moulding, compression moulding, thermoforming,
rotational moulding, polymer composites, testing of plastics and applications.
วทคม ๔๖๖
SCCH 466
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เทคโนโลยียาง
๒ (๒-๐-๔)
Rubber Technology
2 (2-0-4)
วทคม ๓๖๑
SCCH 361
สมบัติและการประยุกต์ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ สารเคมีที่ใช้ในการ
ผลิตยางผลิตภัณฑ์ กระบวนการผสม กระบวนการขึ้นรูป และกระบวนการอบยางยางคอมพาวด์ การ
ทดสอบและวิเคราะห์ยางผลิตภัณฑ์
Properties and applications of natural rubber and various types of
synthetic rubbers, chemicals used in rubber processing, rubber compounding, shaping and
curing, testing and property analysis of rubber products.
วทคม ๔๗๑
SCCH 471
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Materials Science
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
โครงสร้างและพันธะระหว่างอะตอม โครงสร้างของผลึกของแข็ง ความไม่สมบูรณ์ใน
ของแข็ง การแพร่ การสึกหรอและการสึกกร่อน สมบัติทางกลของวัสดุ แผนภาพวัฎภาค การเปลี่ยน
สภาพของวัฎภาคในโลหะ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์และคอมพอสิตเบื้องต้น
Atomic structure and interatomic bonding, structure of crystalline solids,
imperfection in solids, diffusion, failure and degradation, mechanical behaviour of
materials, phase diagram, phase transformation in metals, introduction to metal, ceramic,
polymer and composite.

๑๐๓

มคอ. ๒

วทคม ๔๗๒
SCCH 472
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

เทคโนโลยีวัสดุ
๒ (๒-๐-๔)
Materials Technology
2 (2-0-4)
ไม่มี
none
บทบาทของวัสดุในชีวิตจริงและการประยุกต์ วัสดุการแพทย์ วัสดุนาโน วัสดุอัจฉริยะ
วัสดุทางการกีฬา วัสดุสําหรับยานยนต์ วัสดุสําหรับเครื่องบิน ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในหลากหลายแง่มุม:
การเลือกวัสดุ ปัญหาการกัดกร่อน ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
The roles of materials in real life and the applications, biomaterials,
nanomaterials, smart materials, sport materials, automotive materials, aircraft materials, a
series of case studies in various aspects: material selections, corrosion problems,
economic and environmental.
วทคม ๔๙๐
SCCH 490
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

การเรียนรู้อิสระ
๒ (๐-๒-๔)
Independent Study in Chemistry
2 (0-2-4)
ไม่มี (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน)
none
การค้ น คว้ า หาความรู้ ท างเคมีอ ย่ า งอิ ส ระในเรื่ อ งที่ ส นใจ ภายใต้ ก ารดู แ ลให้ ค วามรู้
เบื้องต้นและให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่องของอาจารย์ที่ปรึกษาในภาควิชา การฝึกทักษะในการสื่อสารทั้งการ
พูดและการเขียน นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการค้นคว้าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
Independent searching and learning of a topic in chemistry of individual
interest, under the supervision of a faculty, practicing skills in both oral and writing. A
final study report is required by the end of the semester.
วทคม ๔๙๑
SCCH 491
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

หัวข้อคัดสรรในเคมี
Selected Topics in Chemistry
ปรึกษาผู้สอน
Consent of instructor
หัวข้อเรื่องสาขาวิชาเคมีต่างๆ ที่เป็นที่สนใจ ๑ - ๒ เรื่อง ที่เป็นปัจจุบัน
One or two current topics from various areas in chemistry.

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๑๐๔

มคอ. ๒

๔ (๐-๑๒-๖)
โครงการวิจัยทางเคมี ๒
Project in Chemistry II
4(0-12-6)
ไม่มี
none
การทําโครงการวิจัยขนาดใหญ่ขึ้น โดยเป็นอาจจะเป็นโครงการวิจัยทางเคมีที่ต่อเนื่อง
จากโครงการวิจัยทางเคมี ๑ หรือเป็นโครงการเริ่มใหม่ในหัวข้อที่สนใจทางเคมี
A major research project, either as a continuation of the project in
chemistry I or starting a new project in the interested topics.
วทคม ๔๙๘
SCCH 498
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต นักศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิสิฐวิธานสามารถเลือกเรียน
รายวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล

การเยี่ยมชมโรงงาน
๑ (๐-๓-๑)
Industrial Visits
1 (0-3-1)
ไม่มี
none
เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ; กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การ
วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การบําบัดน้ําเสียของโรงงาน ศึกษาการวิเคราะห์การทดสอบ
ทางเคมีและทางฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการ
Visit several industries; Production process, Quality control, Analysis and
Testing of the industrial products. Waste water treatment. Study of chemical and physic
analysis and testing in laboratory.

วทคม ๔๕๘
SCCH 458
วิชาบังคับก่อน
Prerequisite

