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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกติ 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั�วไป        ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       6 หน่วยกติ 

 2) กลุ่มวิชาภาษา        9 หน่วยกติ 

 3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์       6 หน่วยกติ 

 4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    9 หน่วยกติ 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน         ไม่น้อยกว่า    99 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชาแกน      22 หน่วยกติ 

 2) กลุ่มวิชาเอกบงัคบั     55 หน่วยกติ 

 3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียน ไม่นอ้ยกว่า  18 หน่วยกติ 

  4) กลุ่มวิชาปฏิบติัการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   4 หน่วยกติ 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 



ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า        99  หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชาแกน          22  หน่วยกติ 
 

4091613 แคลคูลสั 1 
Calculus I 

3(3-0-6) 

4091614 แคลคูลสั 2 
Calculus II 

3(3-0-6) 

4011303 ฟิสิกส์ทั�วไป 
Gen era l Phy sics  

3(3-0-6) 

4011603 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทั�วไป 
Gen era l Phy sics Lab or ato ry  

1(0-3-2) 

4021105 เคมี 1 
Chem istry I  

3(3-0-6) 

4021106 ปฏิบติัการเคมี 1 

Chem istry La bo rato ry I 

1(0-3-2) 

4022102 เคมี 2 

Chem istry II 

3(3-0-6) 

4022103 ปฏิบติัการเคมี 2 

Chem istry La bo rato ry II 

1(0-3-2) 

4031108 ชีววิทยาทั�วไป 

Gen era l Biolo gy 

3(3-0-6) 

4031109 ปฏิบติัการชีววิทยาทั�วไป 

Gen era l Biolo gic al Lab or ato ry 

1(0-3-2) 

 2) กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 55  หน่วยกติ 

 

4022201 เคมีอนินทรีย ์1 

In or ganic Chem istry I 

3(3-0-6) 

4022202 ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์1 

In or ganic Chem istry La bo rato ry I 

1(0-3-2) 

4023202 เคมีอนินทรีย ์2 

In or ganic Chem istry II 

3(3-0-6) 

4023203 ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์2 

In or ganic Chem istry La bo rato ry II 

1(0-3-2) 



4022307 เคมีอินทรีย ์1 

Org an ic Che mistry I 

3(3-0-6) 

4022308 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์1 

Org an ic Che mistry Lab or ato ry I 

1(0-3-2) 

4023301 เคมีอินทรีย ์2  

Org an ic Che mistry II 

3(3-0-6) 

4023302 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์2 

Org an ic Che mistry Lab or ato ry II 

1(0-3-2) 

 

4023310 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย ์

Spec tro scop y o f Org anic Che mistry 

3(3-0-6) 

4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

Phy sical Che mis try I 

3(3-0-6) 

4022405 ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

Phy sical Che mis try Lab or ato ry I 

1(0-3-2) 

4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 

Phy sical Che mis try II 

3(3-0-6) 

4023402 ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 

Phy sical Che mis try Lab or ato ry II 

1(0-3-2) 

4022503 ชีวเคมี 1 

Bio che mistry I 

3(3-0-6) 

4022504 ปฏิบติัการชีวเคมี 1 

Bio che mistry Labo ratory I 

1(0-3-2) 

4023501 ชีวเคมี 2 

Bio che mistry II  

3(3-0-6) 

4023502 ปฏิบติัการชีวเคมี 2 

Bio che mistry Labo ratory II 

1(0-3-2) 

4022616 เคมีวิเคราะห์ 

Ana lytica l Che mistry  

3(3-0-6) 

4022617 ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์ 

Ana lytica l Che mistry Lab or ato ry 

1(0-3-2) 

4022618 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 1 

Chem ical Analy sis with I nstru me nts I 

 

3(3-0-6) 



4022619 ปฏิบติัการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 1 

Chem ical Analy sis with I nstru me nts Lab or ato ry I 

1(0-3-2) 

4023603 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 2 

Chem ical Analy sis with I nstru me nts II  

3(3-0-6) 

4023604 ปฏิบติัการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 2 

Chem ical Analy sis with I nstru me nts Lab or ato ry II 

1(0-3-2) 

4023710 เคมีพอลิเมอร์เบื �องต้น 

In troduc tion to Poly me r Chem istry 

3(3-0-6) 

4024907 สมัมนาทางเคมี 1 

Semin ar in Che mistry I 

1(0-3-2) 

4024908 โครงการวิจยัทางเคมี 

Chem ical Re search Projec t 

3(0-6-3) 

4024909 สมัมนาทางเคมี 2 

Semin ar in Che mistry II 

1(0-3-2) 

 

3) กลุ่มวิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       18  หน่วยกติ 

 

4023206 เคมีออร์แกโนเมทาลิก 

Org an om etallic Che mistry 

2(2-0-4) 

4024205 หัวขอ้พิเศษในสาขาเคมีอนินทรีย ์

Selected Top ics in In or ga nic Che mistry 

2(2-0-4) 

4023304 เคมีอินทรีย ์3 

Org an ic Che mistry III 

3(3-0-6) 

4023305 เคมีอินทรียส์งัเคราะห์ 

Org an ic Syn the sis 

2(2-0-4) 

4023306 ปฏิบติัการเคมีอินทรียส์งัเคราะห์ 

Org an ic Syn the sis Lab or ato ry 

1(0-3-2) 

4024306 เคมีของผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  

Chem istry o f Natu ral Produ ct 

3(2-2-5) 

4024311 การสงัเคราะห์ทางเคมีสาํหรับผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 

Chem ical Syn the sis fo r Natu ral Produ ct 

3(3-0-6) 

 

 



4024320 เคมีเภสชั 

Phar ma ceu tical Che mistry 

3(3-0-6) 

4024323 หัวขอ้พิเศษในสาขาเคมีอินทรีย ์

Selected Top ics in Or ga nic Che mis try 

2(2-0-4) 

4024324 สเตอริโอเคมี 

Stereo ch em istry 

3(3-0-6) 

4024403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 

Phy sical Che mis try III 

3(3-0-6) 

4024405 เคมีของการดูดซบั 

Chem ical Adso rp tion 

3(3-0-6) 

4024406 ปฏิบติัการเคมีของการดูดซบั 

Chem ical Adso rp tion Lab or ato ry  

1(0-3-2) 

4024407 เคมีตวัเร่งปฏิกริิยา 

Catalyst Chem istry  

2(2-0-4) 

4024408 เคมีซีโอไลต์ 

Zeo lite Che mistry  

3(3-0-6) 

4024409 ปฏิบติัการเคมีซีโอไลต์ 

Zeo lite Che mistry Lab or ato ry 

1(0-3-2) 

4024410 หัวขอ้พิเศษในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ 

Selected Top ics in Ph ysical  Che mis try 

2(2-0-4) 

4024507 หัวขอ้พิเศษในสาขาชีวเคมี 

Selected Top ics in Bioch em istry 

2(2-0-4) 

4023605 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย 

Ana lysis of Soil and Ferti lizer  

2(2-0-4) 

4023606 ปฏิบติัการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย 

Ana lysis of Soil and Ferti lizer La bo rato ry 

1(0-3-2) 

4023608 เคมีไฟฟ้า 
Electr oc he mistry  

3(2-3-6) 

4023609 การวิเคราะห์เชิงความร้อน 

Therm al Analy sis 

2(2-0-4) 

4024606 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือขั�นสูง 

Advan ced Che mica l Analy sis with In strum en ts 

2(2-0-4) 



4024608 หัวขอ้พิเศษในสาขาเคมีวิเคราะห์ 

Selected Top ics in An aly tical Chem istry  

2(2-0-4) 

   

4024609 การวิเคราะห์ทางกายภาพและสมบติัโดยรวมของนํ� า 

Ana lysis of Phy sical and Ag gr eg ate Pro pe rties of 

water 

2(2-0-4) 

4024610 ปฏิบติัการวิเคราะห์ทางกายภาพและสมบติั

โดยรวมของนํ� า 

Ana lysis of Phy sical and Ag gr eg ate Pro pe rties of 

water L ab or ato ry 

1(0-3-2) 

4024623 การบาํบดันํ� าเสีย 

Wastewa ter Treatm en t 

2(2-0-4) 

4024624 ปฏิบติัการบาํบดันํ� าเสีย 

Wastewa ter Treatm en t Lab or ato ry 

1(0-3-2) 

4024626 พิษวิทยาของสารกาํจดัศตัรูพืช 

Pesticide Toxic olo gy 

3(3-0-6) 

4021702 ยางธรรมชาติ 

Natu ral Rub be r 

3(3-0-6) 

4021703 ยางสงัเคราะห์ 

Syn the tic Rub be r 

3(3-0-6) 

4021704 เคมียาง 

Rub be r Chem istry 

3(3-0-6) 

4023706 เคมีอุตสาหกรรม 

Indu strial Che mistry 

3(3-0-6) 

4023711 เคมีอาหาร 

Food Chem istry 

3(3-0-6) 

4023712 ปฏิบติัการเคมีอาหาร 

Food Chem istry La bo rato ry 

1(0-3-2) 

4023713 เทคโนโลยเีก ี�ยวกบัปิโตรเลียม 

Petro leu m Tech no logy 

2(2-0-4) 

4023714 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม 

Petro ch em ical Indu stry 

2(2-0-4) 



4023724 เคมีเก ี�ยวกบัเครื�องสาํอาง 

Cosmetics Che mistry  

3(2-2-5) 

4024703 การเป่าแกว้เบื �องตน้ 

In troduc tion to Glass Blowin g 

2(1-2-3) 

4024704 เคมีสียอ้ม 

Dye Che mistry 

3(2-2-5) 

4024705 ความปลอดภยัในการใช้สารเคมีและห้องปฏิบติัการ 

Chem ical and Lab or ato ry Safety 

2(2-0-4) 

4024707 ระบบจดัการคุณภาพ 

Quality Man ag em en t System 

2(2-0-4) 

4024708 นิติวิทยาศาสตร์เบื �องต้น 

Fundame nta l of Foren sic Scienc e 

3(2-2-5) 

4024709 นาโนเทคโนโลยี 

Nan ote ch no logy 

3(3-0-6) 

4024710 การประยกุต์ใชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

Com pu ter Ap plica tion in Chem istry 

3(3-0-6) 

 

4) กลุ่มวิชาปฏิบติัการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               4  หน่วยกติ 

 

4023801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 

Prep ara tion fo r Pro fession al Experienc e in 

Chem istry 

1(90) 

4024802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 

Field Expe rien ce in Chem istry 

3(450) 

 

 

ค) หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี โดยไม่ซํ� า

กบัรายวิชา ที�เคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็ นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกติรวมใน

เกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชาเคมี 

หมวดวิชาแกน 

 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4091613 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

ฟังกช์ันและกราฟของฟังกช์ัน ลิมิตและความต่อเนื�องของฟังกช์นั อนุพนัธ์ การประยกุต์ของ

อนุพนัธ์ อนุพนัธ์ย่อย ปริพนัธ์ การประยกุต์ปริพนัธ์จาํกดัเขต และปริพนัธ์ไม่จาํกดัเขต 

 

4091614 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4091613 แคลคูลสั 1 

เทคนิคการหาปริพนัธ์ ปริพนัธ์หลายชั�น สมการอนุพนัธ์อนัดบั 1 และเทคนิคการแกส้มการเชิง

อนุพนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย 

   
4011303 ฟิสิกส์ทั�วไป 

General Physics 
3(3-0-6) 

ตําแหน่งและการเคลื�อนที�ของวตัถุ  กฎการเคลื�อนที�ของนิวตัน งาน กาํลงั พลงังาน กฎการ

อนุรักษข์องพลงังานและโมเมนตมั ความยดืหยุน่ของวตัถุ คลื�นกล ปรากฎการณ์ทางความร้อน ประจุไฟฟ้า 

กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศกัยไ์ฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์-

ชอพฟ์ แรงของรอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอนัเนื�องมาจากกระแสไฟฟ้า แรงเคลื�อนไฟฟ้าเหนี�ยวนํา สารแม่เหล็ก 

การแกว่งกวดัของสนามไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต 

 

4011603 ปฏิบตักิารฟิสิกส์ทั�วไป 

General Physics Laboratory 
1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4011303 ฟิสิกส์ทั�วไป 
ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหาวิชาฟิสิกส์ทั�วไป 
 

4021105 เคม ี1 
Chemistry I 

3(3-0-6) 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พนัธะเคมี ปริมาณสมัพนัธ์ สมบติัต่างๆ ของแก ส๊ ของแข็ง 
ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ 

 
 

   

   



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4021106 ปฏิบตักิารเคม ี1 

Chemistry Laboratory I 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4021105 เคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมี 1 

 

4022102 เคม ี2 
Chemistry II 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4021105 เคมี 1 
สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บฟัเฟอร์ เคมีไฟฟ้าเบื�องต้น เคมีอินทรียเ์บื�องตน้ เคมีนิวเคลียร์

เบื�องตน้ และเคมีสิ�งแวดลอ้มเบื�องตน้ 

 

4022103 ปฏิบตักิารเคม ี2 

Chemistry Laboratory 2 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4021105 เคมี 1 และ 4021106 ปฏิบติัการเคมี 1 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022102 เคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมี 2 

 

4031108 ชีววิทยาทั�วไป 

General Biology 

3(3-0-6) 

วิว ัฒนาการของสิ�งมีชีวิต เซลล์และเนื� อเยื�อ การสืบพนัธุ์และการเจริญเติบโต การจําแนก

ประเภทของสิ�งมีชีวิต การสงัเคราะห์ดว้ยแสง การหายใจระดบัเซลล ์การขนส่งและการคายนํ� า สมดุลภายใน

เซลล ์การทาํงานของระบบต่างๆ พนัธุศาสตร์ 

 

4031109 ปฏิบตักิารชีววิทยาทั�วไป 

General Biological Laboratory 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4031108 ชีววิทยาทั�วไป 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหาวิชาชีววิทยาทั�วไป 

 

 

 

 



 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 

กลุ่มวิชาเคมอีนินทรีย์ 

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022201 เคมอีนินทรีย์ 1 

Inorganic Chemistry I 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4021105 เคมี 1 

ของแข็ง สารประกอบไอออนิก ผลึกของสารประกอบไอออนิก วฏัจกัรบอร์น-ฮาเบอร์ พลงังาน

แลตทิซ และทฤษฎีพนัธะโคเวเลนซ์ รูปร่างโมเลกุล สมบัติ และสารประกอบของธาตุในหมู่ต่างๆ โลหะ 

โลหะผสม สารก ึ�งตวันาํ เคมีของสารอนินทรียใ์นตวัทาํละลายที�เป็ นนํ� าและที�ไม่ใช่นํ� า ธาตุแทรนซิชัน ความรู้

เบื�องตน้ และทฤษฎีที�อธิบายพนัธะในสารเชิงซอ้น 

 

4022202 ปฏิบตักิารเคมอีนินทรีย์ 1 
Inorganic Chemistry Laboratory I 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022201 เคมีอนินทรีย ์1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหาวิชาเคมีอนินทรีย ์1 

   

4023202 เคมอีนินทรีย์ 2 

Inorganic Chemistry II 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022201 เคมีอนินทรีย ์1 

สมมาตร ทฤษฎีกลุ่ม ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์ ทฤษฎีคริสตัลฟิลด์ ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์ สมบติัและ

การเตรียมสมบติัอิเล็กทรอนิกสเปกตรา อตัราเร็ว และกลไกปฏิกริิยาของสารประกอบเชิงซอ้น 

   

4023203 ปฏิบตักิารเคมอีนินทรีย์ 2 

Inorganic Chemistry Laboratory II 
1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023203 เคมีอนินทรีย ์2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมีอนินทรีย ์2 

 

 

 

 



 

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4023206 เคมอีอร์แกโนเมทาลิก 

Organometallic Chemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023202 เคมีอนินทรีย ์2 
หลกัการเบื�องต ้นของการสร้างพนัธะและโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนออร์แก-

โนแทรนซิชันปฏิกริิยาแทนที�ลิแกนด์ ซึ� งโคออร์ดิเนตกบัโลหะออกซิเดทีฟแอดดิช ัน และรีด ักทีฟอิลิมิ-
เนชัน ปฏิกริิยาการแทรกสอดภายในโมเลกุล ปฏิกริิยาการแทนที�แบบนิวคลิโอฟิลิก และอิเล็กโตร
ฟิลิกบนลิแกนด์ ซึ� งโคออร์ดิเนตอยู่กบัโลหะแทรนซิชัน การเร่งในปฏิกริิยาแบบเอกพนัธ์ในปฏิกริิยาการ
เติมไฮโดรเจน ต ัวเร่งในปฏิกริิยาพอลิเมอร์ไรเซชันของโอลิฟิน และอะเซติเลชัน การประยุกต์ของ
สารประกอบเชิงซอ้นออร์แกโนแทรนซิชนั ในการสงัเคราะห์สารอินทรีย ์

 
4024205 หัวข้อพิเศษในสาขาเคมอีนินทรีย์ 

Selected Topics in Inorganic Chemistry 
2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023202 เคมีอนินทรีย ์2 
เรื�องหรือหัวขอ้ วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาเคมีอนินทรียต่์างๆ ซึ� งเพิ�มเติม

จากวิชา 4023202 
 
กลุ่มวิชาเคมอีินทรีย์ 

4022307 เคมอีินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 

3(3-0-6)  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022102 เคมี 2 
สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกริิยาเคมีอินทรีย ์สมบติั การเตรียม ปฏิกริิยาและกลไกของ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอโรแมติก และสารประกอบอินทรียที์�มีหมู่ฟังกช์ันชนิดต่างๆ 
เช่น แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล ์อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพนัธ์ 

 
4022308 ปฏิบตักิารเคมอีินทรีย์ 1 

Organic Chemistry Laboratory I 
1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 
ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมีอินทรีย ์1 

  

 
 
 

 



4023301 เคมอีินทรีย์ 2 

Organic Chemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ต้องเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

สารอินทรียที์�มีไนโตรเจน กาํมะถนัและฟอสฟอรัสเป็ นองค์ประกอบ สารประกอบพอลินิวเคลียร์ 

แอโรแมติก สารเฮทเทอโรไซคลิกชนิดต่างๆ 

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4023302 ปฏิบตักิารเคมอีินทรีย์ 2 

Organic Chemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023301 เคมีอินทรีย ์2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมีอินทรีย ์2 

   

4023310 สเปกโทรสโกปีทางเคมอีินทรีย์ 

Spectroscopy for Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023301 เคมีอินทรีย ์2 

ทฤษฎีพื�นฐานของอลัตราไวโอเลต วิสิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซและ 

แมสสเปกโทรสโกปี ซึ� งรวมลกัษณะทั�วไปและการประยุกต์ในการระบุเอกลกัษณ์ของสารประกอบอินทรีย ์

 

4023304 เคมอีินทรีย์ 3 

Organic Chemistry III 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023301 เคมีอินทรีย ์2 

คาร์บอเนียมไอออน คาร์แบนไอออน อนุมูลเสรีและคาร์บีน การจัดเรียงตัวในโมเลกุล กลไก

ของปฏิกริิยาชนิดต่างๆ การออกแบบการสงัเคราะห์สารอินทรียเ์บื�องตน้ 

 

4023305 เคมอีินทรีย์สังเคราะห์ 

Organic Synthesis 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023301 เคมีอินทรีย ์2 

การออกแบบสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยการวิ เคราะห์แบบยอ้นกลับ วิธีการแตกโมเลกุล 

หลกัการพื�นฐาน ในการสงัเคราะห์สารประกอบแอโรแมติก การเลือกทาํปฏิกริิยาเฉพาะหมู่ฟังกช์ันที�ต้องการ

การสงัเคราะห์สารที�มีสองหมู่ฟังกช์นั การสงัเคราะห์สารประกอบที�เป็ นวง  

 

 

 



4023306 ปฏิบตักิารเคมอีินทรีย์สังเคราะห์ 

Organic Synthesis Laboratory 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023305 เคมีอินทรียส์งัเคราะห์ 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมีอินทรียส์งัเคราะห์ 

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4024306 เคมขีองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

Chemistry of Natural Product 

3(2-2-5) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023301 เคมีอินทรีย ์2 

การแยกลกัษณะโครงสร้าง และชีวสงัเคราะห์ของ สารประกอบที�เกดิขึ�นในธรรมชาติ และฤทธิ�

ทางชีวภาพของพืชในทอ้งถิ�น และปฏิบติัการตามเนื�อหา 

 

4024311 การสังเคราะห์ทางเคมีสําหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

Chemical Synthesis for Natural Product 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023301 เคมีอินทรีย ์2 

โครงสร้างของสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติชนิดต่างๆ และการเกดิของสารเหล่านั�นในธรรมชาติ รูปแบบ

การสงัเคราะห์สารในห้องปฏิบติัการ การออกแบบเพื�อการสงัเคราะห์สารผลิตภณัฑธ์รรมชาติแต่ละชนิด 

 

4024320 เคมเีภสัช 

Pharmaceutical Chemistry 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023301 เคมีอินทรีย ์2 

หลกัเภสชัศาสตร์เบื�องตน้ ความสมัพนัธ์ทางโครงสร้างทางเคมีกบัการออกฤทธิ� ทางสรีรวิทยา 

กลไกการออกฤทธิ� ของสารออกฤทธิ� ประเภทต่างๆ 

 

4024323 หัวข้อพิเศษในสาขาเคมอีินทรีย์  

Selected Topics in Organic Chemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023301 เคมีอินทรีย ์2 

เรื�องหรือหัวขอ้ วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาเคมีอินทรียต่์างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก

วิชา 4023301 

 

 

 



4024324 สเตอริโอเคมี 

Stereochemistry 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ไอโซเมอร์ การแยกประเภทของไอโซเมอร์ชนิดต่างๆ แบบจําลองโมเลกุลของสารประกอบ

อินทรีย์ ระบบสมมาตรของโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ ไครัลลิ ตีและสมมาตรของโมเลกุล               

อิแนนติโอเมอร์ ระนาบโพลาไรส์ โครงสร้างของอิแนนติโอเมอร์ ฟิสเชอร์โพรเจกชัน คอนฟิกุเรชัน ราซิมิก-

โมดิฟิเคชนั จีโอเมตริกไอโซเมอร์ และคอนฟอร์เมชนัของสารประกอบอินทรีย ์

 กลุ่มวิชาเคมเีชิงฟิสิกส์  

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022404 เคมเีชิงฟิสิกส์ 1 

Physical Chemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4021105 เคมี 1 

สมบติัของแก ส๊ อุณหพลศาสตร์ สมดุลเฟส สารละลาย และโครงสร้างอะตอม 

 

4022405 ปฏิบตักิารเคมเีชิงฟิสิกส์ 1 

Physical Chemistry Laboratory I 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

 

4023401 เคมเีชิงฟิสิกส์ 2 

Physical Chemistry II 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า โฟโตเคมี เคมีพอลิเมอร์ และเคมีพื�นผิว 

   

4023402 ปฏิบตักิารเคมเีชิงฟิสิกส์ 2 
Physical Chemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 403401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 

4024403 เคมเีชิงฟิสิกส์ 3 

Physical Chemistry III 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023401 เคมีเชิงฟิกส์ 2 

อุณหพลศาสตร์เชิงฟิสิกส์ ควอนตัม กลุ่มสมมาตร และเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 



 

4024405 เคมขีองการดูดซับ 

Chemical Adsorption 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4021105 เคมี 1 

ความสาํคญัของการดูดซบั ชนิดของไอโซเทอมของการดูดซบั เทอร์โมไดนามิกของการดูดซับ   

การแปลความหมายของไอโซเทอม การดูดซบัของถ่านกมัมนัต์ ดิน และซีโอไลต์ คุณสมบัติของวสัดุดูดซับ

ที�แปลกใหม่ การประยกุต์ใชว้สัดุดูดซบัในทอ้งถิ�น  

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4024406 ปฏิบตักิารเคมีของการดูดซับ 

Chemical Adsorption Laboratory  

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 404406 เคมีของการดูดซบั 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมีของการดูดซบั 

 

4024407 เคมตีวัเร่งปฏิกิริยา 

Catalyst Chemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4021105 เคมี 1 

ความรู้เบื�องตน้และหลกัการเก ี�ยวกบัการเร่งปฏิกริิยา หลกัการของกลไกในปฏิกริิยาการเร่งปฏิกริิยา

แบบเอกพนัธ์และแบบวิวิธพนัธ์ การดูดซบั อตัราเร็วและแบบจาํลองทางจลนพลศาสตร์ของปฏิกริิยาการเร่ง    

การเตรียม และการวิเคราะห์ตวัเร่งปฏิกริิยา กระบวนการของการเร่งปฏิกริิยา 

 

4024408 เคมซีีโอไลต์ 

Zeolite Chemistry 

3(3-0-6) 

การเกดิซีโอไลต์ การพิสูจน์เอกลกัษณ์ การสงัเคราะห์ซีโอไลต์ และการนาํซีโอไลต์                

ไปประยกุต์ใชใ้นดา้นต่างๆ 

 

4024409 ปฎิบตักิารเคมซีีโอไลต์ 

Zeolite Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 404409 เคมีซีโอไลต์ 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมีซีโอไลต์ 

 

 



4024410 หัวข้อพิเศษในสาขาเคมเีชิงฟิสิกส์  

Selected Topics in Physical Chemistry  

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 

เรื�องหรือหัวขอ้ วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยูใ่นความสนใจในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติม

จากวิชา 4023401 

กลุ่มวิชาชีวเคม ี

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 
Biochemistry II 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 



4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 

Selected Topics in Biochemistry 
2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

 

 

 

กลุ่มวิชาเคมวีิเคราะห์ 

 

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022616 เคมวีิเคราะห์ 

Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4021105 เคมี 1 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022617 ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์  

การเตรียมตวัอยา่งและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์โดยการชั�งนํ� าหนัก การไทเทรตแบบ

ตกตะกอน การไทเทรตกรดโมโนโปรติก การไทเทรตกรดโพลีโปรติก การไทเทรตใน ตัวทําละลายที�ไม่ใช่นํ� า 

การไทเทรตเก ี�ยวกบัสารเชิงซอ้น การไทเทรตที�เก ี�ยวขอ้งกบัปฏิกริิยารีดอกซ์ การไทเทรตแบบวดัศกัยไ์ฟฟ้า

และวดัค่าการนาํไฟฟ้า 

 

4022617 ปฏิบตักิารเคมวีิเคราะห์ 

Analytical Chemistry Laboratory 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022616 เคมีวิเคราะห์ 

1(0-3-2) 

 ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมีวิเคราะห์  

 

4022618 การวิเคราะห์ทางเคมด้ีวยเครื�องมอื 1 

Chemical Analysis with Instruments I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022616 เคมีวิเคราะห์ 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022619 ปฏิบติัการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 1 

การวิ เคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี  อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์        

แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี  อะตอมมิกแอบซอร์บซันสเปกโทรสโกปีและอิมิสชันสเปกโทรสโกปี    

เอกซ์เรยฟ์ลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี  ลูมิเนสเซนส์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตรี 

 

 

 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

4022619 ปฏิบตักิารวิเคราะห์ทางเคมด้ีวยเครื�องมอื 1 

Chemical Analysis with Instruments Laboratory I 

1(0-3-2) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022618 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหาวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 1 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

 

 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

 

 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4023603 การวิเคราะห์ทางเคมด้ีวยเครื�องมอื 2 3(3-0-6) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

Chemical Analysis with Instruments II 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022618 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 1 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023604 ปฏิบติัการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 2 

หลกัการและการประยุกต ทางโครมาโทกราฟ  คาพิลลารีอิเล็กโทรโฟเรซีส และโฟล



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

อินเจ็คชนัอะนาไลซิส 

 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

4023604 ปฏิบตักิารวิเคราะห์ทางเคมด้ีวยเครื�องมอื 2 

Chemical Analysis with Instruments Laboratory II 

1(0-3-2) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023603 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหาวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 2 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

 

4023605 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย 2(2-0-4) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

Analysis of Soil and Fertilizer 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022616 เคมีวิเคราะห์ 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023606 ปฏิบติัการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย 

การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างดินและปุ๋ยเพื�อการวิเคราะห์ทางคุณภาพ และปริมาณ  



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

กรรมวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย โดยใช้เครื�องมือและวิธีการที� เหมาะสม ประมวลผล

การวิเคราะห์ 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

   

4023606 ปฏิบตักิารวิเคราะห์ดินและปุ๋ย 1(0-3-2) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

Analysis of Soil and Fertilizer Laboratory 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023605  การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย 

 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

4023608 เคมไีฟฟ้า 

Electrochemistry 

3(2-2-5) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022102 เคมี 2 

: 4022618 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 1 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

: 4023603 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 2 

หลกัการและการประยุกต์ทางโพเทนชิโอเมตรี คอนดกัโตเมตรี โพลาโรกราฟี โวลท์แอมเมตรี 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

สตริปปิงโวลท์แอมเมตรี อิมพิแดนซ์สเปกโทรสโกปี และวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าอื�นๆ 

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

4023609 การวิเคราะห์เชิงความร้อน 

Thermal Analysis 
2(2-0-4) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

หลกัการ ทฤษฎีและบทบาทของความร้อนในเชิงเคมีวิเคราะห์ ส่วนประกอบของเครื�องมือ 

การจาํแนกและการประยกุต์ใชเ้ทคนิคต่างๆ เช่น เทอร์โมเมทริก ไทเทรชนั เทอร์โมกราวิเมทรีอะนาลิซิส  



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

(ทีจีเอ) ดิฟเฟอร์เรนเชียลเทอร์มอลอะนาลิซิส(ดีทีเอ) ดิฟเฟอร์เรนเชียลสแกนนิงคาลอริเมทรี(ดีเอสซี) เทอร์

โมแมคานิคอลอะนาลิซิส(ทีเอ็มเอ) และการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดว้ยสมบติัทางความร้อนในการ



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

วิเคราะห์และปริมาณของวสัดุและผลิตภณัฑ ์

 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

4024606 การวิเคราะห์ทางเคมด้ีวยเครื�องมอืขั�นสูง 

Advanced Chemical Analysis with Instruments 

2(2-0-4) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022618 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 1 

: 4023603 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ยเครื�องมือ 2 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

: 4023608 เคมีไฟฟ้า 

หลักการวิ เคราะห์โดยเครื� องมือขั� นสูง โดยเน้นข้อดี/ข้อด้อย ของวิ ธีวิ เคราะห์แต่ละวิ ธี         



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

และวิธีการออปติไมซ์ เพื�อให้ไดผ้ลวิเคราะห์ที�เที�ยงตรงและแม่นยาํ 

 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

4024608 หัวข้อพิเศษในสาขาเคมวีิเคราะห์ 

Selected Topics in Analytical Chemistry 
2(2-0-4) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023603 การวิเคราะห์เคมดีว้ยเครื�องมือ 2 
เรื�องหรือหัวขอ้ วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาเคมีวิเคราะห์ต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติม



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

จากวิชา 4023603 เช่น สารเคมีอนัตรายจากการเกษตร และสารเคมีที�ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มในชุมชน 

 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

4024609 การวิเคราะห์กายภาพและสมบัตโิดยรวมของนํ�า 

Analysis of Physical and Aggregate Properties of water 
2(2-0-4) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022616 เคมีวิเคราะห์ 
วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4024610 ปฏิบติัการวิเคราะห์กายภาพและสมบติัโดยรวมของนํ� า 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

สี ความขุ่น กลิ�น รส ความเป็ นกรด ความเป็ นเบส ความอิ�มตวัของแคลเซียมคาร์บอเนต ความเค็ม 
การนาํไฟฟ้า สารลอยนํ� า ของแข็งละลาย อุณหภูมิ และตมในนํ� า 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

 
4024610 ปฏิบตักิารวิเคราะห์กายภาพและสมบตัิโดยรวมของนํ�า 1(0-3-2) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

Analysis of Physical and Aggregate Properties in water Laboratory 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4024609 การวิเคราะห์กายภาพและสมบติัโดยรวมของนํ� า 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหาวิชาการวิเคราะห์กายภาพและสมบติัโดยรวมของนํ� า 

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

4024623 การบาํบดันํ�าเสีย 

Wastewater Treatment 

2(2-0-4) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4024624 ปฏิบติัการบาํบดันํ� าเสีย 

สมบัติของนํ� า เสีย นํ� าเสียจากอุตสาหกรรม การเกษตรและชุมชน วิธีบาํบัดนํ� า เสีย      



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

การประเมินเครื�องบาํบดันํ� าเสีย เทคนิคการบาํบดันํ� าเสียแบบต่างๆ 

 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

4024624 ปฏิบตักิารบาํบดันํ�าเสีย 

Wastewater Treatment Laboratory 

1(0-3-2) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4024623 การบาํบดันํ� าเสีย 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาการบาํบดันํ� าเสีย 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

 

4024626 พิษวิทยาของสารกําจัดศัตรูพืช 3(3-0-6) 



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

Pesticide Toxicology 

โครงสร้างทางเคมี การสลายตวั การเปลี�ยนแปลงภายใต้สภาวะต่างๆ และการวิเคราะห์ปริมาณ



รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4022503 ชีวเคม ี1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต  เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ เช่น 

การกรอง การตกตะกอน โครมาโทกราฟี การเคลื�อนยา้ยสู่ขั� วไฟฟ้า การหมุนเหวี�ยง องค์ประกอบของเซลล์

โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที�ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคม ี1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2)  

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022504 ชีวเคมี 1 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 1 

 

4023501 ชีวเคม ี2 

Biochemistry II 
3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022503 ชีวเคมี 1 

กระ บวน กา รย่อ ย การ ดูดซึ ม เมแ ทบอ ลิซึ ม แ ละการ ควบ คุมวิถี เมแท บอ ลิซึมขอ ง                   

สารชีวโมเลกุล เกลือแร่ และวิตามิน 

 

4022502 ปฏิบตักิารชีวเคม ี2 
Biochemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4023501 ชีวเคมี 2 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาชีวเคมี 2 

 

4024507 หัวข้อพิเศษในสาขาชีวเคมี 
Selected Topics in Biochemistry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023501 ชีวเคมี 2 

เรื�องหรือหัวขอ้วิทยาการใหม่ที�กาํลงัอยู่ในความสนใจในสาขาชีวเคมีต่างๆ ซึ� งเพิ�มเติมจาก   

วิชา 4023501 

ของสารกาํจดัศตัรูพืชโดยการใชโ้ครมาโตรกราฟฟี 

 



 กลุ่มวิชาเคมปีระยุกต์  

4021702 ยางธรรมชาติ 

Natural Rubber 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023710 เคมีพอลิเมอร์เบื �องตน้ 

ประวติัของยางธรรมชาติ การทาํสวนยาง การผลิตยางธรรมชาติ นํ� ายางสด การทาํยางแผ่น  

ยางแท่ง ยางเครป นํ� ายางขน้ สมบติัของยางธรรมชาติ อิทธิพลที�มีผลต่อสมบติัของยาง การทดสอบยางแท่ง 

การนาํยางธรรมชาติไปใชใ้นอุตสาหกรรม การผสมสารเคมีในยางธรรมชาติ 

 

4021703 ยางสังเคราะห์ 

Synthetic Rubber 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023710 เคมีพอลิเมอร์เบื �องตน้ 

วิธีสงัเคราะห์ยาง สมบัติทางกายภาพของยางสังเคราะห์ การผสมสารเคมีใน ยางสังเคราะห์ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างสมบติัทางกายภาพของยางสงัเคราะห์กบัโครงสร้างทางเคมี ยางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ 

เช่น ยางเอสบีอาร์ ยางคลอโรพรีน ยางซิลิโคน ยางไนไทรล ์ยางบิวตาไดอีน และยางยรีูเทน เป็ นตน้ 

 

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4021704 เคมยีาง 

Rubber Chemistry 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4023710 เคมีพอลิเมอร์เบื �องตน้ 

โครงสร้างของยางธรรมชาติ อนุพนัธ์ของยางธรรมชาติ ยางคลอริเนต ยางไฮโดรคลอริเนต 

ยางไซไคลกราฟท์โคพอลิเมอร์ ยางอีพอกซิไดซ์ ปฏิกริิยาการวลัคาไนซ์แบบต่างๆ 

 

4023706 เคมอุีตสาหกรรม 

Industrial Chemistry 

3(3-0-6) 

กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี อุตสาหกรรมนํ� าตาล อุตสาหกรรมเยื�อกระดาษ อุตสาหกรรมยา 

อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมอื�นๆ             

การประยกุต์ใชค้วามรู้ดา้นเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

 

4023710 เคมพีอลิเมอร์เบื�องต้น 

Introduction to Polymer Chemistry 

3(3-0-6) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 



ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัพอลิเมอร์ ปฏิกริิยาการเกดิพอลิเมอร์ไรเซชนั การสงัเคราะห์พอลิเมอร์ 

กลไกการเกดิพอลิเมอร์ การหาขนาดโมเลกุล ทดสอบสมบติัของพอลิเมอร์ 

   
4023711 เคมอีาหาร 

Food Chemistry 

3(3-0-6) 

การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างและสมบติัทางเคมีของสารอาหารในกระบวนการผลิต รวมทั�ง
สารเติมแต่ง สี กลิ�น รส และสารถนอมอาหาร 

 
4023712 ปฏิบตักิารเคมอีาหาร 

Food Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมอีาหาร 
 

4023713 เทคโนโลยเีกี�ยวกับปิโตรเลียม 

Petroleum Technology 

2(2-0-4) 

ธรรมชาติ และองค์ป ระกอบขอ งปิโตรเลี ยม กระบ วนการกา รกลั�นตามลําดับส่ว น  
กระบวนการกาํจดักาํมะถนั และกระบวนการต่างๆ ในการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของผลิตภณัฑ์ที�ได้จาก
การแยกปิโตรเลียม 

 

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4023714 อุตสาหกรรมเคมปิีโตรเลียม 

Petrochemical Industry 

2(2-0-4) 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

ผลิตภณัฑที์�ไดจ้ากการแยกปิโตรเลียม และการทาํอุตสาหกรรมจากส่วนต่างๆ ของปิโตรเลียม 

เช่น พลาสติก สี และปุ๋ย เป็ นตน้ 

 

4023724 เคมเีกี�ยวกับเครื�องสําอาง 

Cosmetics Chemistry 

3(2-2-5) 

องค์ประกอบการผลิต ประโยชน์และพิษที�เกดิจากเครื�องสําอาง การวิเคราะห์เครื�องสําอาง 

เครื�องสาํอางเก ี�ยวกบัผม เล็บ ผิว สารระงบักลิ�นตวั สบู่ และผลิตภณัฑที์�สนใจ และปฏิบติัการตามเนื�อหา 

   

4024703 การเป่าแก้วเบื�องต้น 

Introduction to Glass Blowing 

2(1-2-3) 

การจัดห้องสําหรับการเป่าแกว้ สมบัติทางกายภาพของแกว้ ชนิดของหัวเป่าและเปลวไฟ  



เครื� องมือที� ใช้ในการเป่าแกว้ เทคนิคเบื� องต้นในการเป่าแกว้ การตัด การงอ การต่อแกว้ชนิดต่างๆ            

การซ่อมแซม และเครื�องแกว้ที�ใชใ้นห้องปฏิบติัการ 

   

4024704 เคมสีีย้อม 

Dye Chemistry 

3(2-2-5) 

ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัสี สียอ้ม ส่วนประกอบทางเคมีของสีธรรมชาติ การสกดัสีและวิเคราะห์

สารให้สีธรรมชาติ กระบวนการยอ้ม กลไกการยอ้ม ปัจจัยที�มีผลต่อการยอ้ม ภูมิปัญญาท้องถิ�น และการ    

ต่อยอดการยอ้มสีธรรมชาติ และปฏิบติัการตามเนื�อหา 

 

4024705 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมแีละห้องปฏิบัตกิาร 
Chemical and Laboratory Safety 

2(2-0-4) 

หลกัเบื�องตน้เก ี�ยวกบัความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ ขอ้บงัคบัและกฎหมาย แนวคิดเก ี�ยวกบั

ความเสี�ยงและอันตราย การจําแนกชนิดของสารอันตรายในห้องปฏิบัติการและยุทธศาสตร์การลด       

ความเสี�ยง อุบติัเหตุที�มีในรายงานและการแกไ้ขสถานการณ์ การจดัการเก ี�ยวกบัสารทิ�งที�เป็ นอนัตราย 

 

 

 

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4024707 ระบบจัดการคุณภาพ 

Quality Management System 
2(2-0-4) 

ความเป็ นมาและความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการ

สิ�งแวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มอก.18001 หลกัการเบื �องต้น

และขอ้กาํหนดของมาตรฐานระบบการจดัทาํระบบ การวิเคราะห์ปัญหาสิ�งแวดลอ้มและการประเมินความ

เสี�ยง ระบบการจัดการเอกสาร การติดตามตรวจสอบในส่วนที�เก ี�ยวข้อง ข้อบกพร่อง การแกไ้ขและการ

ป้องกนั การตรวจประเมิน การทบทวนโดยระดบับริหารและการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 

   

4024708 นิตวิิทยาศาสตร์เบื�องต้น 

Fundamental of Forensic Science 

3(2-2-5) 

ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัการพิสูจน์หลกัฐาน การพิสูจน์บุคคล เทคนิคการพิสูจน์และตรวจสอบ

หลกัฐาน การใชเ้ครื�องมือวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ในงานนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจชันสูตรพลิกศพ รวมถึง

เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์ที�เก ี�ยวขอ้ง 

 



4024709 นาโนเทคโนโลยี 

Nanotechnology 

3(3-0-6) 

ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบันาโนเทคโนโลยี เทคนิคการตรวจหาลกัษณะ ของวสัดุนาโน เช่น 

สแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโกปี ทรานสมิทชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี อะตอมมิกฟอร์ซไมโครสโกปี 

เทคนิคการประดิษฐ์วสัดุนาโน การประยุกต์ใชง้านของวสัดุและอุปกรณ์ที�มีโครงสร้างทางนาโน เช่น นาโน

ไฟเบอร์ นาโนทิวบ์ เป็ นตน้ และปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชานาโนเทคโนโลยี 

   

4024710 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 

Computer Application in Chemistry 

3(2-2-5) 

การใช้โปรแกรม Chemdr aw ในการเขียนโครงสร้างทางเคมี โปรแกรม Orig in, Grid soft 

สาํหรับประมวล และแปรผลขอ้มูล และการใชโ้ปรแกรม End Note สําหรับการเขียนเอกสารอา้งอิงในการ

ทาํบทความ และเขียนรายงานการวิจยั 

 

 

กลุ่มวิชาปฏิบตักิารและฝึกประสบการวิชาชีพ  

รหัส ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

4023801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคม ี

Preparation for Professional Experience in Chemistry 

1(90) 

จดักจิกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในดา้นการรับรู้

ลกัษณะและโอกาสของการประกอบวิชาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจและ

คุณลกัษณะที�เหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยการกระทาํในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ� งเก ี�ยวขอ้งกบังานใน

วิชาชีพนั�นๆ 

 

4024802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคม ี

Field Experience in Chemistry 

3(450) 

ให้ฝึกทักษะปฏิบติัการดา้นเคมี เช่น ทักษะทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์นํ� า วิเคราะห์ปุ๋ย    

การสงัเคราะห์สารอินทรีย ์ และปฏิบติัการดา้นพลงังานทดแทน เป็ นต้น รวมถึงการประยกุต์ใชค้วามรู้    

ดา้นเคมีกบัสถานประกอบการจริง โดยให้ฝึกไม่ตํ�ากว่า 450 ชั�วโมง ในสถานประกอบการที�เป็ นของเอกชน

หรือหน่วยงานของรัฐ ที� เหมาะสมในเรื�องเก ี�ยวกบังานดา้นเคมี 

  

 

 

 



 โครงการพิเศษ การสัมมนาและการวิจัย  

4024907 สัมมนาทางเคม ี1 

Seminar in Chemistry I 

สมัมนาเก ี�ยวกบับทความหรืองานวิจยัที�น่าสนใจทางเคมี 

 

1(0-3-2) 

4024908 โครงการวิจัยทางเคม ี

Chemical Research Project  

3(0-6-3) 

ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง หัวขอ้วิจยัทางเคมีที�สนใจ และเป็ นหัวข้อใหม่ที�ไม่เคยมีผูศ้ึกษามากอ่น 

หรือหัวขอ้ที�เป็ นการพฒันาวิจัยต่อเนื�องจากงานวิจัยเดิม การสรุปผลการทดลอง อภิปรายผล นําเสนอผล

การศึกษา และเขียนรายงานการวิจยั 

 

4024909 สัมมนาทางเคม ี2 

Seminar in Chemistry II 

1(0-3-2) 

สัมมนาเก ี�ยวกบับทความหรืองานวิจัยที� น่าสนใจทางเคมี ที�มีเนื�อหาสอดคลอ้งกบัหัวข้อ

โครงการวิจยัทางเคมี 

 


