คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาเคมี /สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (403xxx)
403111 เคมีทวั่ ไป (General Chemistry)
4 (4-0)
อะตอมและอิเล็กตรอนในอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี แกส
ของเหลวและของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตรเบือ้ งตน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี
สารละลายอิเล็กโทรไลต และการแตกตัวเปนไอออน กรดและเบส สมดุลของไอออน เคมีไฟฟา
403112 เคมีทวั่ ไป ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Chemistry)
1 (0-3)
พื้นฐาน : 403111 หรือ พรอมกัน
ปฏิบตั ิการสําหรับวิชาเคมีทั่วไป
403113 เคมีทวั่ ไป I (General Chemistry I)
3 (3-0)
สสารและพลังงาน อะตอมและโครงสราง ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยา
เคมี อุณหพลศาสตรเบื้องตน สมดุลเคมี แกส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อิเล็กโทรไลตและ
การแตกตัวเปนไอออน กรดและเบส
403115 เคมีทวั่ ไป II (General Chemistry II)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403113
จลนพลศาสตรเคมี สมดุลของไอออน เคมีไฟฟา ธาตุและสารประกอบของธาตุตา ง
ๆเคมีนวิ เคลียร เคมีอินทรียเบื้องตน
403118 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry Laboratory)
1(0-3)
พื้นฐาน : 403115 หรือพรอมกัน
ปฏิบตั ิการสําหรับวิชาเคมีทั่วไป I และเคมีทั่วไป II
403134 เคมีวเิ คราะหเบื้องตน (Basic Chemical Analysis)
5 (3-6)
พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115
บทบาทของเคมีวิเคราะห หนวยความเขมขน สารละลาย ทฤษฎีการแตกตัว การหา
คาคงตัวในสมดุลไอออนตางชนิด หลักการและปฏิกิรยิ าเกี่ยวกับการแยกและทดสอบสาร
อนินทรีย การวิเคราะหแคตไอออนและแอนไอออนโดยวิธีเซมิไมโคร วิธวี ิเคราะหปริมาณเชิงน้ําหนัก
วิธวี ิเคราะห ปริมาณเชิงปริมาตร ซึ่งประกอบดวยการไทเทรตแบบกรด-เบส แบบเกิดตะกอน
แบบเกิดสารเชิงซอน และแบบรีดอกซ สเปกโทรสโกปแบบดูดกลืนเบื้องตน
403221 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry)
4 (4-0)
พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115
ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย การจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย ปฏิกิริยาเคมี
และกลไกของปฏิกิริยาสทิรโิ อเคมี เคมีของสารอลิแฟติคไฮโดรคารบอน แอลคิลแฮไลด
แอโรแมติก ไฮโดรคารบอน การกําหนดสูตรโครงสรางของสารประกอบอินทรียโดยวิธี
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ทางสเปกโทรสโกป สมบัตแิ ละปฏิกิรยิ าของแอลกอฮอลอีเทอร สารประกอบฟนอล แอลดีไฮดคีโตน
กรดอินทรีย อนุพันธกรด อินทรีย อะมีนและสารประกอบไนโตรเจนอื่น ๆ ลิพิด คารโบไฮเดรต
กรดอะมิโน โปรตีนและกรดนิวคลีอิก
403222 เคมีอินทรียภ าคปฏิบัติการ (Laboratory in Organic Chemistry)
1 (0-3)
พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115 และ 403221 หรือ พรอมกัน
ปฏิบตั ิการทางเคมีอินทรีย
4 (3-3)
403223 เคมีอินทรีย I (Organic Chemistry I)
พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115
ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย การจําแนกประเภทของสารอินทรีย ปฏิกิรยิ าเคมีและกลไก
พื้นฐานของสารประกอบสทิริโอเคมี เคมีของสารอลิแฟติกไฮโดรคารบอน แอลคิลแฮไลด คอนจู
เกตไดอีน และอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป
403224 เคมีอินทรีย II (Organic Chemistry II)
4 (3-3)
พื้นฐาน : 403223
สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย อาทิ สารแอโรแมติก
แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร เอมีน แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพนั ธ เคมีของสาร
คารโบไฮเดรต กรดอะมิโน เปปไทด โปรตีน ลิพิด และสารพอลิมอรสังเคราะห
403231 ปริมาณวิเคราะหทางเคมี (Chemical Quantitative Analysis)
2 (2-0)
พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115
หลักและกระบวนการในการวิเคราะหทางเคมี สถิตศิ าสตรในระเบียบวิธวี ิเคราะห
ทฤษฎีในปริมาณวิเคราะห การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะหโดยการไทเทรต การไทเทรตกรดเบส โดยการเกิดตะกอน โดยการเกิดสารเชิงซอนและรีดอกซ หลักพื้นฐานของสเปกโทรโฟโตเมทรี
แบบดูดกลืน
403232 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะหทางเคมี
(Laboratory in Chemical Quantitative Analysis)
พื้นฐาน : 403112 หรือ 403118 และ 403231 หรือ พรอมกัน
ปฏิบตั ิการปริมาณวิเคราะหทางเคมี
403241 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับวิศวกร (Physical Chemistry for Engineers)
พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115 และ 417112 หรือ 417267
หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี จลนพลศาสตร และกลไกของปฏิกิริยาเคมี
พันธะเคมีและการประยุกตในการศึกษาสมบัติของโมเลกุล
403242 เคมีเชิงฟสิกส I (Physical Chemistry I)
พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115 และ 417112 และ 420111
แกส อุณหพลศาสตรและการประยุกตกบั กระบวนการทางเคมีและฟสิกส
การเปลี่ยนแปลงสวนประกอบและสมดุลเคมี สารละลาย สมดุลวัฏภาค
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2 (0-6)

5 (4-3)
ทฤษฎี
4 (3-3)
ระบบที่มี

403243 เคมีเชิงฟสิกส II (Physical Chemistry II)
4 (3-3)
พื้นฐาน : 403242
จลนพลศาสตรเคมี เคมีไฟฟา เคมีที่พื้นผิว
403244 เคมีเชิงฟสิกสหลักมูล (Fundamental Physical Chemistry)
4 (3-3)
พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115 และ 417112 หรือ 417267
หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟา
403291 เอกสารเคมี (Chemical Literature)
1 (1-0)
พื้นฐาน : 403115
หลักการคนควา และรวบรวมเอกสารทางเคมี
403311 เคมีอนินทรียเบื้องตน (Basic Inorganic Chemistry)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115
โครงสรางอะตอม สมบัตพิ ีริออดิก ของแข็ง โมเลกุลโคเวเลนต แรงเคมี กรดและ
เบส ศักยขวั้ ไฟฟาและแรงเคลื่อนไฟฟา ธาตุหมู IVA ถึงหมู VIIA ธาตุหมู IA, IIA และหมู B
ธาตุแทรนซิชนั และ เคมีโคออรดิเนชัน
403312 เคมีอนินทรีย I (Inorganic Chemistry I)
4 (4-0)
พื้นฐาน : 403115
โครงสรางอะตอม สถานะอะตอมและสัญลักษณพจน สมมาตรและกลุมจุด
โมเลกุลโคเวเลนต แรงเคมี ของแข็ง อนินทรีย เคมีของกรดและเบส แผนภาพแรงเคลื่อนไฟฟาและ
การใชประโยชน เคมีของสารละลายที่ไมใชน้ําเปนตัวทําละลาย สารอนินทรียที่มโี ครงสรางเปนโซ
วง กรง ตาขาย และวัสดุนาโน
403313 เคมีอนินทรีย II (Inorganic Chemistry II)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403312
สมบัตขิ องโลหะแทรนซิชัน สารประกอบโคออรดิเนชัน ไอโซเมอร สมบัติทาง
แมเหล็ก ทฤษฎีเกี่ยวกับพันธะ ปฏิกิริยาและอิเล็กทรอนิกสเปกตรัมของสารประกอบโคออรดิเนชัน
สารประกอบออรแกโนเมทัลลิก การประยุกตเคมีโคออรดิเนชัน
3 (3-0)
403321 เคมีอินทรีย III (Organic Chemistry III)
พื้นฐาน : 403224
กลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ระเบียบวิธีพิจารณากลไกของปฏิกริ ิยากรดและเบส
ปฏิกิริยาการแทนที่แบบนิวคลีโอฟลิกและอิเล็กโทรฟลิก ปฏิกิริยาการรวมแบบนิวคลีโอฟลิก
และอิเล็กโทรฟลิก ปฏิกิริยาการกําจัด
403322 เคมีอินทรีย IV (Organic Chemistry IV)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403321
ปฏิกิริยาฟรีเรดิคัล ปฏิกิริยารีอเรนจเมนต ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน การ
สังเคราะห สารประกอบอินทรีย ปฏิกิรยิ าเพริไซคลิก
3

403323 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย (Organic Chemistry Laboratory)
2 (0-6)
พื้นฐาน : 403224
ปฏิบตั ิการเนนหนักเทคนิคขั้นสูง การใชอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ฝกหัดการ
ปฏิบตั ิงาน การใชสารเคมีปริมาณนอย การสังเคราะหหลายขั้นตอน การวินิจฉัยผลิตภัณฑที่
สังเคราะหได
403325 สารอินทรียธรรมชาติขนั้ พื้นฐาน (Fundamental of Natural Products) 3 (3-0)
พื้นฐาน : 403224
เคมีของสารอินทรียในธรรมชาติ การตรวจสอบ การแยก การวิเคราะหโครงสราง
การศึกษา ชีวสังเคราะห การสังเคราะหสมบัติและประโยชนของสารอินทรียธรรมชาติ
403326 ปฏิกิริยาเคมีอินทรียและกลไก (Organic Reactions and Mechanisms) 4 (4-0)
พื้นฐาน : 403224
การสังเคราะหสารอินทรีย กลไกและปฏิกิริยาของกรดและเบส ออกซิเดชัน การ
แทนที่ การกําจัด ฟรีเรดิกัล รีอเรนตเมนต เพริไซคลิก โฟโตเคมี
403331 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ I (Instrumental Analysis I)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403231
หลักและเทคนิคของวิธีแยกสารทางเคมี วิธีทางสเปกโทรสโกประดับโมเลกุลและ
อะตอม วิธที างรังสีเอกซ
403332 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ II (Instrumental Analysis II)
2 (2-0)
พื้นฐาน : 403331
หลักและเทคนิคของวิธีวเิ คราะหทางเคมีไฟฟา วิธีทางเคมีรังสี วิธเี ชิงความรอน
403333 ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ (Laboratory in Instrumental Analysis)2 (0-6)
พื้นฐาน : 403232 และ 403332 หรือพรอมกัน
ปฏิบตั ิการสําหรับวิชาการวิเคราะหโดยเครื่องมือ
403342 เคมีเชิงฟสิกส III (Physical Chemistry III)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403243 และ 417241
เคมีควอนตัม ทฤษฎีของพันธะเคมี และเรื่องทางเคมีเชิงฟสิกสที่นาสนใจใน
ปจจุบัน
403343 เคมีเชิงฟสิกส IV (Physical Chemistry IV)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403342
กลศาสตรสถิติ เรื่องทางเคมีเชิงฟสิกสขั้นสูงที่นาสนใจในปจจุบัน
403344 เคมีนิวเคลียรและเคมีรงั สี (Nuclear Chemistry and Radio Chemistry) 2 (2-0)
พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115
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กัมมันตภาพรังสีและเสถียรภาพทางนิวเคลียร สมการของการสลายตัวและการเพิ่ม
ทางรังสี ปฏิกิริยาของรังสีตอ สาร หลักการของการวัดกัมมันตภาพรังสีและการใชเทรเซอรทางเคมี
และทาง ขบวนการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี โครงสรางของนิวเคลียร
403345 การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรในวิชาเคมีและวิศวกรรมเคมี
3 (2-3)
(Computer Simulation in Chemistry and Chemical Engineering)
พื้นฐาน : 403241 หรือ 403242 หรือ 403244
ทฤษฎีพันธะเคมี ระเบียบวิธีเอมพิริกลั เซมิเอมพิริกัลและนอนเอมพิริกัล
หลักการและการประยุกตของทฤษฎีโครงสรางอิเล็กตรอน และการจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรใน
วิชาเคมีและวิศวกรรมเคมี มีการทดลองตามโครงงานที่กําหนด
403354 หลักเบื้องตนสําหรับเทคโนโลยีเชิงเคมี
3 (3-0)
(Basic Principles in Chemical Technology)
พื้นฐาน : 403242 หรือ 417241
การคํานวณทางวิศวกรรมเคมี สมบัติกายภาพของแกส ไอและของเหลว วัฏภาค
สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานในกระบวนการ
403355 อุปกรณในกระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
3 (3-0)
(Industrial Chemical Process Equipment)
พื้นฐาน : 403221 หรือ 403224
หลักการทํางานของเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในการผลิต
เคมีภัณฑ
403364 เคมีพอลิเมอรเบื้องตน (Introduction to Polymer Chemistry)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403243
ความรูเบื้องตนทางวิทยาศาสตรพอลิเมอร ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันและกลไก
พอลิเมอไรเซชัน รวม จลนพลศาสตร ภาวะสําหรับพอลิเมอไรเซชันและปฏิกิรยิ าของพอลิเมอร
การวัดขนาดโมเลกุล สมบัตบิ างประการ ของพอลิเมอรในอุตสาหกรรม
403382 เคมีของอัญมณีและการตรวจวินิจฉัย I
3 (1-6)
(Chemistry of Gem and Identification I)
พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115
วิธตี รวจวินิจฉัยอัญมณี การกําหนดสมบัติทางแสง ทางกายภาพทางเคมี และทาง
สเปกโทรสโกป การสังเกตมลทินและลักษณะในเนื้อพลอย
403385 เซรามิคสเบือ้ งตน (Introduction to Ceramics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115
ประวัติ ธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต กรรมวิธีทวั่ ไปของการผลิตและ
โครงสรางของอุตสาหกรรมเซรามิคส
403411 การวิเคราะหสารอนินทรีย (Inorganic Analysis)
3 (1-6)
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พื้นฐาน : 403111 หรือ 403115
การวิเคราะหเชิงคุณภาพของธาตุที่มีปริมาณนอย ๆ การวิเคราะหเชิงปริมาณและ
คุณภาพของธาตุแรเอิรทและธาตุทรานซิชัน การแยกไอออนของโลหะโดยวิธที างเคมีไฟฟาและ
โครมาโทกราฟ
403412 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย (Inorganic Chemistry Laboratory)
3 (1-6)
พื้นฐาน : 403313
การเตรียม การตรวจสอบโครงสราง การศึกษาสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี
ของสารประกอบอนินทรีย
403413 สเปกโทรสโกปทางเคมีอนินทรีย (Spectroscopy in Inorganic Chemistry)3 (3-0)
พื้นฐาน : 403313
สเปกโทรสโกปของการสั่น การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ เอกซเรยฟลูออเรสเซนซ
สเปกโทรสโกป การเปลงแสง และโอเจสเปกโทรสโกป นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ
สเปกโทรสโกป อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซสเปกโทรสโกป จุลทัศนอิเล็กตรอน
403414 เคมีอนินทรียชีวภาพเบื้องตน (Basic Bioinorganic Chemistry)
2 (2-0)
พื้นฐาน : 403313
ไอออนโลหะที่จําเปนในระบบชีววิทยา เมทัลโลโปรตีนและชีวโมเลกุลที่มีโลหะเปน
สวนประกอบปฏิกิริยาของเมทัลโลเอนไซม การใชไอออนโลหะและไอออนสารประกอบโคออรดิ
เนชันในทางการแพทย
403421 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย
3(3-0)
(Spectroscopy of Organic Compounds)
พื้นฐาน : 403224
การแผรงั สีแมเหล็กไฟฟาจุดกําเนิดของสเปกตรัมโมเลกุลอัลตราไวโอเล็ตสเปกโทรสโกปอินฟราเรดสเปกโทรสโกป นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป แมสสเปกโทรเมทรีการตรวจสอบและวิเคราะหสูตรโครงสรางของสารประกอบอินทรียโดยใชระเบียบวิธี
ทางสเปกโทรสโกป พัฒนาการทางสเปกโทรสโกป และแมสสเปกโทรเมทรี
403422 ทฤษฎีทางเคมีอินทรียเบือ้ งตน
3(3-0)
(Introduction to Theoretical Organic Chemistry)
พื้นฐาน : 403322
พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย ทฤษฎีออรบิทัล เชิง
โมเลกุล ทฤษฎีพันธะเวเลนซ วิธีการการประมาณคาออรบิทัลเชิงโมเลกุล ซอฟตแวรสําหรับการ
คํานวณทางเคมีอินทรีย การตรวจวิเคราะหสารมัธยันตร การกําหนดกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย
อิทธิพลของไอโซโทป หมูแทนที่ ตัวทําละลาย กรดและเบสที่มตี ออัตราเร็วของปฏิกิริยา
403423 การสังเคราะหแบบใหมและปฏิกิรยิ าของสารประกอบอินทรีย
3 (3-0)
(Modern Systhesis and Reactions of Organic Compounds)
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พื้นฐาน : 403322
ปฏิกิริยาและกลไก การสรางพันธะระหวางคารบอนกับคารบอน การวิเคราะห
โครงสรางเพื่อ การสังเคราะหสารประกอบอินทรียที่มีโครงสรางซับซอน
403424 เคมีของสารอินทรียธรรมชาติ (Chemistry of Natural Products)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403322
การตรวจสอบทางพฤกษเคมี การสกัด การแยก การทําใหบริสุทธิ์ การพิสูจน
เอกลักษณ การสังเคราะหและชีวสังเคราะหของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ ไดแก เทอรปนอยด สเตีย
รอยด ฟลาโวนอยด คูมาริน แอลคาลอยด และสารผลิตภัณฑธรรมชาติอื่น ๆ
403425 เคมีอินทรียป ระยุกต (Applied Organic Chemistry)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403322
สารตาง ๆ ซึ่งเปนผลผลิตของเคมีอินทรียเพื่อประโยชนในชีวติ ประจําวัน ยารักษา
โรค สารปรุงแตงอาหาร ผงซักฟอก และอื่น ๆ
403426 สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก (Heterocyclic Compounds)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403224
การสังเคราะหและปฏิกิริยาของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกชนิดตาง ๆ
403431 การวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย (Commercial Product Analysis) 3 (1-6)
พื้นฐาน : 403231
สูตรผลิตภัณฑ การเตรียมและการวิเคราะหผลิตภัณฑทางการคา
403443 โครงสรางและปฏิกิรยิ าของซีโอไลต
3 (3-0)
(Structure and Reactivity in Zeolites)
พื้นฐาน : 403241 หรือ 403242 หรือ 403341
โครงสรางผลึก โครงสรางซีโอไลต ศึกษาสมบัตขิ องซีโอไลต และซีโอไทปดวย
ระเบียบวิธีเชิงโมเลกุล การดูดซับของซีโอไลต ตัวเรง ปฏิกิริยาของซีโอไลต การประยุกตใชใน
อุตสาหกรรม เชน ตัวแลกเปลี่ยน ไอออน วัสดุรูพรุน และตัวเรงปฏิกิริยา
403451 เคมีอุตสาหกรรม I (Industrial Chemistry I)
2 (2-0)
พื้นฐาน : 403224 และ 403243
การใชหลักปริมาณสัมพันธและความสมดุลเชิงมวล ความรอนและพลังงาน การ
จัดการอุตสาหกรรม ปฏิกิริยาเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อุปกรณและภาวะปฏิบัติการ
ในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีประเภทตาง ๆ
403452 เคมีอุตสาหกรรม II (Industrial Chemistry II)
2 (2-0)
พื้นฐาน : 403451
ปฏิกิริยาเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อุปกรณและภาวะปฏิบตั ิการใน
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีประเภทตาง ๆ
403453 เคมีเกษตร (Agricultural Chemistry)
3 (1-6)
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พื้นฐาน : 403231
เคมีของวัสดุและผลิตผลทางการเกษตร หลักและการปฏิบตั ิการในการวิเคราะห
เกี่ยวกับทางเกษตร การวิเคราะหปุย ดิน ผลิตผลพืช วัตถุมีพษิ
403455 เคมีสิ่งแวดลอม (Environmental Chemistry)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 403221 หรือ 403224
คุณภาพของสิ่งแวดลอมและปจจัยที่เกี่ยวของ ภาวะอากาศเสียและน้าํ เสีย การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสิง่ แวดลอมอันเนื่องจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและภาวะทางสังคมของ
มนุษย
3 (2-3)
403456 สารเคมีทเี่ ปนพิษในสิ่งแวดลอม (Chemical Pollutants)
พื้นฐาน : 403221 หรือ 403224
สารเคมีที่เปนพิษในอากาศ น้ํา และดิน การเกิดขึ้น ปฏิกิริยาและผลตอสิ่งแวดลอม
การทดสอบสารเคมีที่เปนพิษในสภาพแวดลอม วิธีทางเคมีและวิธใี ชเครื่องมือวิเคราะหความเปน
พิษตอสิ่งแวดลอม
403461 ปฏิบัติการเทคโนโลยีปโตรเคมี
2(0-6)
(Laboratory in Petrochemical Technology)
พื้นฐาน : 403362
การกลั่นลําดับสวน การสกัดแบบสวนทาง การดูดซับ การวิเคราะหผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม กระบวนการแตกตัวเชิงเรงปฏิกิริยา กระบวนการดีไฮโดรจิเนชันเชิงเรงปฏิกิริยา การ
เตรียมเคมีภัณฑปโตรเลียม การบําบัดของเสียเคมีภัณฑปโตรเลียม
403462 เคมีและเทคโนโลยีของปโตรเลียม
2 (2-0)
(Chemistry and Technology of Petroleum)
พื้นฐาน : 403221 หรือ 403224
เคมีของแกสธรรมชาติและน้าํ มันดิบ ความรูเบื้องตนในกระบวนการตาง ๆ เชน
การแยกสวน วิธที ดสอบและสมบัติกายภาพของปโตรเลียม แนวโนมเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี
403464 เทคนิคปฏิบตั ิการทางเคมีพอลิเมอร
3 (1-6)
(Laboratory Techniques in Polymer Chemistry)
พื้นฐาน : 403364
เทคนิคเกี่ยวกับพอลิเมอไรเซชัน การทําพอลิเมอรใหบริสุทธิ์ การแยกพอลิเมอร
เปนสวน ๆ ความสัมพันธระหวางความเขมขนของอินนิชิเอเทอรและน้ําหนักโมเลกุล
จลนพลศาสตรของวิธีพอลิเมอไรเซชันชนิดแอดดิชัน วิธีพอลิเมอไรเซชันรวม การหาน้ําหนัก
โมเลกุลของพอลิเมอร
403471 เคมีของอาหาร (Food Chemistry)
3 (2-3)
พื้นฐาน : 403134 หรือ 403231 และ 403221 หรือ 403224
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สวนประกอบทางเคมีของอาหาร การเปลีย่ นแปลงสวนประกอบของอาหารใน
กระบวนการแปรรูปและการถนอมอาหาร การเสื่อมสภาพของอาหาร วัตถุเจือปนในอาหารและ
วิธีการวิเคราะหอาหาร
403482 เคมีของอัญมณีและการตรวจวินิจฉัย II
2 (1-3)
(Chemistry of Gem and Identification II)
พื้นฐาน : 403382
ฝกปฏิบตั ิการในการกําหนดลักษณะเฉพาะของอัญมณีและเครื่องประดับ มีการศึกษา
นอกสถานที่
403496 เรื่องเฉพาะทางเคมี (Selected Topics in Chemistry)
3 (3-0)
เรื่องเฉพาะทางเคมีในระดับปริญญาตรี หัวเรื่องเปลี่ยนไปแตละภาคการศึกษา
403497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเคมี ในระดับปริญญาตรี
403498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1
การศึกษาคนควาทางเคมีระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน

9

