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1. กลุมวิชาแกน
PHYS 1101 ฟสิกสพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Physics
ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน ความดันของ
ไหล และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบรนุยยี ความหนืด การเคลื่อนที่แบบแกวง
กวัดและคลื่น คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา คุณสมบัติเชิงความรอนของสสาร
ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแส แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา อะตอม การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช
PHYS 1102

ปฏิบตั ิการฟสกิ สพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Physics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

CHEM 1101

เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry

3(3-0)
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อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร
เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร
CHEM 1102

ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้ งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิ ารเคมี
เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื้องตน ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร สมดุลเคมี คาคงตัวของกรด-เบส
การไทเทรตและอินดิเคเตอร อุณหพลศาสตร

BIO

1107

ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียงในรางกาย ระบบ
ประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของ
สัตว นิเวศวิทยา
BIO

1108

ปฏิบตั ิการชีววิทยา
1(0-3)
Fundamental Biology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ
และการเจริญเติบโต การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียง
ในรางกาย ระบบประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต
พฤติกรรมของสัตว นิเวศวิทยา
MATH 1401

แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus 1
ฟงกชั่นและกราฟ ลิมิตของฟงกชั่น การหาอนุพันธและการประยุกต อินทิกรัล
อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชั่นอดิศัย แนะนําอนุพันธยอ ย
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2. กลุมวิชาเอก
บังคับ
CHEM 2301 เคมีอนินทรีย 1
3(3-0)
Inorganic Chemistry 1
ของแข็ง โครงสรางของของแข็ง สมบัตแิ ละทฤษฎีการเกิดพันธะในสารประกอบ
ไอออนิก สารประกอบโคเวเลนต โลหะ ตัวนํา สารกึ่งตัวนําและฉนวน สมบัติของธาตุและ
สารประกอบของธาตุหมู IA-VIIIA โลหะผสม เคมีของสาร อนินทรียในตัวทําละลายที่เปนน้ํา
และตัวทําละลายที่ไมใชน้ํา
CHEM 2302

เคมีอนินทรีย 2
3(3-0)
Inorganic Chemistry 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2301 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0)
ธาตุแทรนซิชัน สมบัติและโครงสรางสารประกอบโคออรดิเนชัน ทฤษฎีที่ใช
อธิบายพันธะโคออรดิเนชัน การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบโคออรดิเนชัน สมมาตร
และทฤษฎีกลุม สารประกอบออรกาโนเมทัลลิก สเปกโทรสโกปทางเคมี อนินทรีย

CHEM 2303

ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรีย
1(0-3)
Inorganic Chemistry Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2301 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไอออนิก และโคเวเลนต การจัดตัวของ
อะตอมหรือไอออนในของแข็ง สมบัติ ปฏิกริ ิยาของธาตุสารประกอบหมู IA-VIIA และธาตุแทรนซิชนั
การทดสอบสมบัติของโลหะ โลหะผสมและสารกึ่งตัวนํา การสังเคราะหการทดสอบสมบัติศึกษา
สเปกโทรสโกปของสารประกอบโคออรดิเนชัน และสารประกอบออรกาโนเมทัลลิก การหาความ
สมมาตรและทฤษฎีกลุมของโมเลกุล
CHEM 2401

เคมีอินทรีย 1
3(3-0)
Organic Chemistry 1
ความหมายและประวัติของวิชาเคมีอินทรีย ไฮบริไดเซชันของคารบอน พันธะใน
สารประกอบอินทรีย การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกริ ิยาเคมีอินทรีย
สมบัติทางกายภาพ การเตรียม ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน
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สารประกอบอินทรียที่มีหมูฟ งกชั่นชนิดเดียว เชน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเทอร แอลดีไฮด
คีโตน กรดคารบอกซิลิก อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก และแอมีน
CHEM 2402

ปฏิบตั ิการเคมีอินทรีย 1
1(0-3)
Organic Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเพื่อประยุกตใชเทคนิคเบื้องตนในทางเคมีอินทรีย เชน การแยก และ
การทําสารใหบริสุทธิ์ ไดแก การสกัด การกลั่น การกรอง การตกผลึก และโครมาโทรกราฟ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ สเตอริโอเคมี การวิเคราะหสารอินทรียเบื้องตน การหาธาตุองคประกอบใน
สารอินทรีย ทดสอบหมูฟงกชั่น การเตรียมอนุพันธของสารอินทรีย
CHEM 2403 เคมีอินทรีย 2
3(3-0)
Organic Chemistry 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2401 เคมีอินทรีย 1 3(3-0)
สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดแอโรแมติกและอนุพันธ เชน สารประกอบ
แอโรแมติกแฮโลเจน แอโรแมติกซัลโฟนิก แอโรแมติกไนโตรเจน แอโรแมติกแอมิโน ไดเอโซฟนอลิกส
พอลินิวเคลียร สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก สารประกอบแอโรแมติกในชีวิตประจําวัน
CHEM 2404

ปฏิบตั ิการเคมีอินทรีย 2
1(0-3)
Organic Chemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารอะโรมาติก การศึกษาสมบัติกายภาพ และสมบัติเคมี
การสังเคราะหสารอะโรมาติกชนิดตางๆและการตรวจคุณลักษณะเฉพาะดวยเทคนิค สเปกโทรสโกป

CHEM 2501

เคมีเชิงฟสิกส 1
3(3-0)
Physical Chemistry 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 1401 แคลคูลัส 1 3(3-0)
ศึกษาสมบัติของ แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร สมดุลวัฏภาค

CHEM 2502

ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟสิกส1
Physical Chemistry Laboratory 1

1(0-3)
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ศึกษาสมบัติของแกส ของเหลว สารละลาย ความรอนของปฏิกิริยา กฎของเฮสส
เซลลเคมีไฟฟา ความนําไฟฟา
CHEM 2601

เคมีวิเคราะห
3(3-0)
Analytical Chemistry
เทคนิคเบื้องตนในการวิเคราะห การวางแผนการทดลอง และการเก็บตัวอยาง
การเตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การวิเคราะหโดยวิธีแกรวิเมทริก
และวิเคราะหโดยวิธีไทเทรต
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CHEM 2602

ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห
1(0-3)
Analytical Chemiatry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหเบื้องตน การวิเคราะหโดยวิธีแกรวิเมทริก
และวิเคราะหโดยวิธีไทเทรต
CHEM 3401

การประยุกตสเปกโทรสโกป ในเคมีอินทรีย
3(3-0)
Application of Spectroscopy for Organic Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3501 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1 3(3-0)
การนํา ข อ มู ล ทางสเปกโทรสโกป ได แ ก อิ น ฟราเรดสเปกโทรสโกป
อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป และ
แมสสเปกโทรสโกป มาใชในการหาโครงสรางของสารอินทรีย
CHEM 3501

เคมีเชิงฟสิกส 2
3(3–0)
Physical Chemistry 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2501 เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0)
จลนพลศาสตรของปฏิกิรยิ าและปฏิกิรยิ าเชิงซอน โฟโตเคมี เคมีไฟฟา เคมีควอนตัม

สเปกโทรสโกป
CHEM 3502

ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟสิกส 2
1(0-3)
Physical Chemistry Laboratory 2
ศึกษาอัตราเร็วของปฏิกิริยา ผลของอุณหภูมิตออัตราเร็ว สเปกโทรโฟโตเมทรี
เคมีพื้นผิว เคมีไฟฟา

CHEM 3503

เคมีเชิงฟสิกส 3
3(3-0)
Physical Chemistry 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 3501 เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0)
เคมีพื้นผิว คอลลอยด แมคโครโมเลกุล อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ สเปกโทรสโกป
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CHEM 3601

การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1
3(3-0)
Instrumental Analysis 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2601 เคมีวิเคราะห 3(3-0)
ศึกษาหลักการการวิเคราะห และเลือกวิธีวิเคราะหทางคุณภาพ/ปริมาณ สวนประกอบ
ของเครื่องมือและการประยุกตใชทางสเปกโทรสโกปที่เกี่ยวกับการดูดกลืนแสง และการคายแสง
ของอะตอมและของโมเลกุล อะตอมมิกแอบซอฟชัน อะตอมมิกอีมสิ ชัน การวิเคราะหโดยเทคนิค
ทางสเปกโทรสโกป เชน อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล แมสสเปกโทรสโกป และนิวเคลียร
แมกเนติกเรโซแนนสเปกโทรสโกป
CHEM 3602

ปฏิบตั ิการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1
1(0-3)
Instrumental Analysis Laboratory 1
ปฏิบัติการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับวิชาการวิเคราะห
ทางเคมีดวยเครื่องมือ 1

CHEM 3603

การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2
3(3-0)
Instrumental Analysis 2
ทฤษฎีและหลักการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา โครมาโทกราฟ ความรอน เคมีรังสี
และการประยุกตใช
CHEM 3604

CHEM 3701

ปฏิบตั ิการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2
1(0-3)
Instrumental Analysis Laboratory 2
ปฏิบัติการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเคมีวิเคราะห 3

ชีวเคมี 1
3(3-0)
Biochemistry 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2401 เคมีอินทรีย 1 3(3-0)
เคมีพื้นฐานทีจ่ ะนําไปสูความเขาใจเกีย่ วกับสิ่งมีชีวิต เซลลและองคประกอบของ
เซลล โครงสราง สมบัติทางเคมี หนาทีท่ างชีวภาพของโปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด
กรดนิวคลีอิก วิตามิน เกลือแรและฮอรโมน
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CHEM 3702

ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
1(0-3)
Biochemistry laboratory 1
การทดสอบสมบัติและวิเคราะหหาปริมาณของกรดแอมิโน โปรตีน เอนไซม
คารโบไฮเดรต ลิพิด

CHEM 3703

ชีวเคมี 2
3(3-0)
Biochemistry 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 3701 ชีวเคมี 1 3(3-0)
เมแทบอลิซึมและอุณหพลศาสตรทางชีวเคมี ของคารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน
และนิวคลีโอไทด การาสังเคราะหกรดนิวคลีอิก และโปรตีน
CHEM 3704

ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2
1(0-3)
Biochemistry Laboratory 2
การสกัดชีวโมเลกุล และการทําใหบริสุทธิ์ การศึกษาจลนพลศาสตรของเอนไซม
และเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล
CHEM 3901

สัมมนาเคมี
1(0-2)
Seminar in Chemistry
ศึกษางานวิจยั ความรูทางเคมีใหมๆ จากวารสาร ตํารา เทคโนโลยีสารสนเทศ แลว
นําผลการคนความาอภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

CHEM 4901

โครงการวิจัยทางเคมี
2(0-4)
Project in Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 3901 สัมมนาเคมี 1(0-2)
ศึกษาคนควา การสํารวจขอมูล การวางแผน การดําเนินการวิจัย รายงาน
ผลการวิจัย และเผยแพรผลงานวิจยั

81
เลือก
CHEM 1201 เคมีเพื่อชีวิต
2(2-0)
Chemistry for Life
สารเคมีในชีวติ ประจําวันและผลกระทบ สารเคมีในอาหาร เครื่องสําอาง สารทํา
ความสะอาด พลาสติก และสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งอันตรายของสารเคมีที่มีผลตอสิ่งแวดลอม
CHEM 3201

เคมีสิ่งแวดลอม
2(2-0)
Environmetal Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2601 เคมีวิเคราะห 3(3-0)
เคมีสิ่งแวดลอมและปญหาสิง่ แวดลอมในปจจุบัน การประเมินและ การวิเคราะห
มลพิษทางอากาศ น้ํา และดิน พิษจากสารเคมี ความปลอดภัยและการควบคุม
CHEM 3202

ปฏิบตั ิการเคมีสิ่งแวดลอม
1(0-3)
Environmetal Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับการวิเคราะหทางอากาศ น้ํา ดิน โลหะหนัก และ
เคมีภัณฑปราบศัตรูพืช

CHEM 3203

เคมีของอาหาร
2(2-0)
Chemistry of Food
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 3701 ชีวเคมี 1 3(3-0)
องคประกอบ, คุณสมบัติทางเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในอาหาร
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในกระบวนการผลิต การเก็บรักษาอาหารและผลิตภัณฑอาหาร
CHEM 3204

ปฏิบตั ิการเคมีอาหาร
1(0-3)
Food Chemistry Laboratory
การปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารอาหารเฉพาะอยาง การตรวจสอบ
องคประกอบทางเคมีในอาหาร ในระหวางกระบวนการผลิต และการเก็บรักษา การตรวจสอบวัตถุ
เจือปนในอาหารและผลิตภัณฑอาหาร
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CHEM 3205

เคมีเกษตร
Agricultural Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2601 เคมีวิเคราะห 3(3-0)
เคมีของดิน ปุย เคมีภณ
ั ฑทางการเกษตร และการวิเคราะห

2(2-0)

CHEM 3206

ปฏิบตั ิการเคมีเกษตร
1(0-3)
Agricultural Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห ดิน ปุย พืช และเคมีภณ
ั ฑทางการเกษตรใน
เนื้อหา ตามรายวิชาเคมีเกษตร
CHEM 3207

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางเคมี
2(1-2)
Computer Programming for Chemistry
ความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปประกอบการศึกษาทาง
เคมีการสืบคนและการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงาน ปฏิบัติการฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาม
เนื้อหา

CHEM 3208

เคมีอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2501 เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0)
ศึกษากระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ทั้งดานการแปรผันทางเคมี เทคนิคทาง
เคมีที่ใชในกระบวนการอุตสาหกรรม สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบ สารระหวางเสนทาง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ผลพลอยไดและของเสีย การดุลมวลสารและพลังงานในระบบการผลิต
เชื้อเพลิง การสันดาป ชนิดและสมบัติของเชื้อเพลิง การปฏิบัติการหนวย ตัวอยางกระบวนการผลิต
ทางเคมีอุตสาหกรรมบางชนิด โดยเนนตัวอยางอุตสากรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมทองถิ่น การควบคุม
คุณภาพ
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CHEM 3209

พอลิเมอร
3(3-0)
Polymer
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2401 เคมีอินทรีย 1 3(3-0)
ประวัติของพอลิเมอร สัณฐานวิทยาของโมเลกุล การหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร
ชนิด โครงสราง สมบัติ และสเตอริโอเคมีของพอลิเมอร พอลิเมอไรเซชัน เคมีพอลิเมอร พอลิเมอ
ไรเซชันในอุตสาหกรรม ลักษณะพอลิเมอรในทางการคา กระบวนการผลิตพอลิเมอร สารเติมแตง
ในพอลิเมอร การยอยสลาย และความเสถียรของพอลิเมอร อุตสาหกรรมพอลิเมอรในประเทศไทย

CHEM3210

ปฏิบตั ิการพอลิเมอร
1(0-3)
Polymer Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติเฉพาะของพอลิเมอร เชน โครงสราง
การละลาย ความหนาแนน น้ําหนักโมเลกุล ฯลฯ โดยศึกษาจากปฏิกริ ิยาและวิธีสเปคโทรสโกป
สภาวะของพอลิเมอรไรเซชัน และการเตรียมพอลิเมอรบางชนิด
CHEM 3211

ระบบคุณภาพและการจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบตั ิการ
2(2-0)
Quality System and the Competence of Testing and Calibration Laboratories
ศึกษาระบบคุณภาพสากล (International standard) ISO 9000, ISO 14000,
ISO18000 และ ISO/IEC 17025, HACCP, GMS, QCC และการจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

CHEM 3212

หัวขอพิเศษทางเคมี
2(2-0)
Special Topics in Chemistry
ความรูใหมทางเคมีวิเคราะห เคมีอินทรีย เคมีอนินทรีย เคมีเชิงฟสิกส และชีวเคมี
เนนความทันสมัย และสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน และการประยุกตใชความรูทางเคมีใหมๆให
สอดคลองกับการศึกษาแบบบูรณาการ
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3. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
PR 3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ
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FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

FB

1403 การเงินสวนบุคคล
3(3-0)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิ ดอกเบีย้ ของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน

MK

1101 หลักการตลาด
(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกีย่ วกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบือ้ งตน
MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเ กิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ
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MK

3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพ ฤติ กรรมการซื้อของผูบริโภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ต อ งการของตลาด การแบ ง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมายและ การกํ า หนดตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัด
องคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
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MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุ ร กิจ ผลกระทบของธุ รกิ จ ต อสิ่ ง แวดล อ ม และการเสริม สร า งความคิด สร า งสรรค เ พื่ อใหเ กิ ด
ความคิดริเริ่มของตนเอง
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

3(3-0)

Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน
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ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
3(3-0)
Thai Economy 1
ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเป นมาและหลั กการในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย ขอบข ายหน าที่ ความ
รับผิดชอบ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจายผลตอบแทน แรงงานสัมพัน ธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
CHEM 3801 ฝกทักษะการใชเครื่องมือ
2(90)
Chemistry Practical
ศึกษาเกีย่ วกับหลักการของเครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห การเตรียมตัวอยาง
ฝกทักษะการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือตางๆ ในหองปฏิบัติการเชน pH Meter, Conductivity
Meter, DO Meter, UV-VIS Spectrophotometer, Atomic Absorption Spectrophotometer,
Gas Chromatography, High Performance Liquid Chromatography, Autotitrator, Voltamp Trace
Analysis, Bomb Calorimeter ฯลฯ โดยการกระทําในสถานะการณ หรือรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานในหองปฏิบัติการเคมี
CHEM 4801

การฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี
5(350)
Field Experiences in Chemistry
ใหมีการฝกไมต่ํากวา 450 ชั่วโมง ในสถานประกอบการที่เปนของเอกชนหรือ
หนวยงานของรัฐที่เหมาะสมในเรื่องเกีย่ วกับงานดานเคมี

