
Tel: 

Business Tagline or Motto 

คณะวิทยาศาสตร ์ม. บูรพา 

CHEM 

ภาควิชาเคมี 

@BUU 
ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยับรูพา บางแสน ชลบรีุ 

โทรศพัท ์0 3810 3112 
chemistry.buu.ac.th 

แนวทางในการประกอบอาชีพ 

นกัวิทยาศาสตรท์ ำงำนในหอ้งปฏิบตัิกำรบริษทั

เคมภีณัฑ ์สิ่งทอ พลำสตกิ ยำง ปูนซีเมนต ์เคร่ืองดื่ม

และอำหำร เป็นตน้ 

นกัวิชาการ   

นกัวิจยัของหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน 

พนกังำนรัฐวิสำหกจิ เชน่ กองพิสจูนห์ลกัฐำน 

ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำต ิเป็นตน้ 

นกัวิจยัและนกัพฒันาผลิตภณัฑใ์นโรงงำน

อตุสำหกรรม โรงงำนปิโตรเคม ีบริษทัน ำ้มนั  

ผ ูป้ระกอบการธรุกิจที่เกี่ยวขอ้งทำงดำ้น

วิทยำศำสตรแ์ละเคม ี

ครอูาจารยแ์ละบคุลากรในสำยงำนวิทยำศำสตร์

และเคม ี

     พอลิเมอร ์  ปิโตรเคม ี  นติวิิทยำศำสตร ์   

     เภสชัเคม ี

     วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

     เคมอีตุสำหกรรม    วัสดศุำสตร ์  

     เคมเีทคนคิ   พิษวิทยำ   วิศวกรรเคม ี

      ฯลฯ 

 

การศึกษาต่อ 

บณัฑิตท่ีจบจากหลกัสตูร 

มคีวำมร ูแ้ละทกัษะทำงวิทยำศำสตรเ์คมทีี่สำมำรถประยกุตใ์ช ้

ในศำสตรอ์ื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

มทีกัษะดำ้นกำรวิเครำะหแ์ละวิจยั 

สำมำรถท ำงำนในภำครัฐและเอกชนที่ใชค้วำมร ูท้ำงเคม ี กำร

พฒันำผลิตภณัฑท์ำงเคม ี และกำรสรำ้งสรรคน์วัตกรรมทำง

เคมใีหม ่ๆ 

มคีวำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้นตนเอง มทีกัษะกำรสื่อสำรทัง้

ภำษำไทยและภำษำองักฤษ มทีกัษะกำรน ำเสนอ และมทีกัษะ

กำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรแกปั้ญหำทำงเคม ี

เลือกใชเ้คร่ืองมอืในกำรปฏิบตังิำนดำ้นเคมไีดอ้ย่ำงเหมำะสม 

ทนุการศึกษา 

ทนุกำรศึกษำส ำหรับนสิิตภำควิชำเคมทีี่เรียนดีแตข่ำดแคลน 

จำกกองทนุอำจำรยน์ติ ิเรืองรัตนำกร และกองทนุอำจำรย ์

วรรณี แยม้ประทมุ 



ช่ือหลกัสตูร 

หลกัสตูรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำเคม ี

ช่ือปริญญาและสาขา 

ชือ่เต็ม: วิทยำศำสตรบณัฑติ (เคม)ี 

ชือ่ย่อ:  วท.บ. (เคม)ี 

 

ปรชัญาของหลกัสตูร 

สรำ้งนกัวิทยำศำสตรท์ี่มคีวำมร ูค้วำมสำมำรถ 

เพื่อตอบสนองตอ่นโยบำยกำรพฒันำประเทศ

ดำ้นวิทยำศำสตร ์ สำขำเคม ี และน ำควำมร ูไ้ป

ประยกุตใ์ชใ้นกำรประกอบอำชพีอย่ำงเหมำะสม 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาเคมี หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 

ภำควิชำเคม ี คณะวิทยำศำสตร ์ มหำวิทยำลยั

บรูพำ ไดผ้ลิตวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำเคม ี มำ

เป็นเวลำมำกกว่ำ 36 ปี เพื่อตอบสนองกำรพฒันำ

ประเทศไทยและกำรพฒันำเขตอตุสำหกรรม   

ภำคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard และ 

โครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกจิภำคตะวันออก 

(ECC) ส่งผลใหภ้ำคตะวันออกกลำยเป็นฐำนผลิต

อตุสำหกรรมที่ส ำคญัของประเทศมำจนถึงปัจจบุนั 

ท ำใหภ้ำควิชำเคม ี มหำวิทยำลยับรูพำ    มคีวำม

พรอ้มทัง้ดำ้นบคุลำกร เคร่ืองมอื และสถำนที่ใน

กำรผลิตบณัฑติที่มคีณุภำพที่สอดคลอ้งกบัควำม

ตอ้งกำรของกำรพฒันำประเทศตลอดมำ  

30310159 กำ้วทนันวตกรรมทำงวิทยำศำสตร ์         2(2-0-4)                      40240459 จิตอำสำเพื่อกำรพฒันำสงัคม         2(2-0-4)                     

73110159 ทกัษะชวิีตและสขุภำพวัยร ุ่น                    2(2-0-4)                      88510159 กำ้วทนัสงัคมดิจทิลัดว้ยไอซีที          3(2-2-5)                   

30310159 กำ้วทนันวตกรรมทำงวิทยำศำสตร ์         2(2-0-4)                      99910259 ภำษำองักฤษระดบัมหำวิทยำลยั      3(3-0-6)                   

30211159 แคลคลูสั 1                                        3(2-0-6)                      30111259 แคลคลูสั 2                                 3(3-0-6)                   

30310159 เคม ี1                                               3(3-0-6)                      30310259 เคม ี2                                       3(3-0-6)                   

30610059 ชวีวิทยำทัว่ไป 1                                  3(3-0-6)                      30310359 ปฏิบตักิำรเคม ี                            1(0-3-1)                   

30610159 ปฏิบตักิำรชวีวิทยำทัว่ไป 1                     3(3-06)                       30910159 ฟิสิกส ์2                                    3(3-0-6)                   

30810059 ฟิสิกส ์1                                            3(3-0-6)                     30810259 ปฏิบตักิำรฟิสิกสเ์บ้ืองตน้ 1            1(0-3-1)                   

77037959 ศิลปะและกำรคิดสรำ้งสรรค ์                  2(2-0-4)                   22810159 ทกัษะกำรใชภ้ำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร   3(3-0-6)                     

77037859 กำรด ำเนนิชวิีตในประชำคมอำเซียน          3(3-0-6)                   25710259 เศรษฐศำสตรใ์นชวิีตประจ ำวัน           2(2-0-4)                   

30320059 คณิตศำสตรส์ ำหรับเคม ี                       3(3-0-6)                   30320159 ควำมปลอดภยัทำงเคม ี                   2(2-0-4)                   

30322259 เคมอีินทรีย ์1                                     3(3-0-6)                   30322459 เคมอีินทรีย ์2                                3(3-0-6)                   

30322359 ปฏิบตักิำรเคมอีินทรีย ์                          1(0-3-1)                   30323359 เคมฟิีสิกลั 1                                  3(3-0-6)                   

30324059 ปฏิบตักิำรคณุภำพวิเครำะหเ์คมอีนนิทรีย ์  1(0-3-1)                   30324159 เคมอีนนิทรีย ์1                              3(3-0-6)                   

30325259 เคมวิีเครำะห ์                                      3(3-0-6)                   30325359 ปฏิบตักิำรเคมวิีเครำะห ์                   2(0-6-2)                   

31220159 สถิตเิบ้ืองตน้ส ำหรับวิทยำศำสตร ์           3(3-0-6)                   30335159 กำรวิเครำะหเ์ชงิเคร่ืองมอื 1              2(2-0-4)                   

30910359 วิทยำศำสตรท์ำงทะเล                          2(2-0-4)                   99920159 กำรเขยีนภำษำองักฤษเพื่อกำรสื่อสำร  3(3-0-6)                     

31620159 ชวีเคมทีัว่ไป                                      3(3-0-6)                   30330059 เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงเคม ี             2(1-2-3)                     

31622159 ปฏิบตักิำรชวีเคมทีัว่ไป                         1(0-3-1)                   30332259 เคมอีินทรีย ์3                                 3(3-0-6)                     

30322559 ปฏิบตักิำรเคมอีินทรีย ์2                      1(0-3-1)                   30333259 เคมฟิีสิกลั 3                                   3(3-0-6)                     

30324259 เคมอีนนิทรีย ์2                                  3(3-0-6)                   30333359 ปฏิบตัิกำรเคมฟิีสิกลั 2                     1(0-3-1)                     

30333059 เคมฟิีสิกลั 2                                      3(3-0-6)                   30334159 เคมอีนนิทรีย ์                                 3(3-0-6)                     

30335259 กำรวิเครำะหเ์ชงิเคร่ืองมอื 2                  2(2-0-4)                   30330159 เตรียมสหกจิศึกษำ                           1(0-3-1)                     

30333159 ปฏิบตักิำรเคมฟิีสิกลั 1                        3(3-0-6)                   30335359 ปฏิบตัิกำรเคมวิีเครำะหเ์ชงิเคร่ืองมอื     2(0-6-2)                     

30332159 สเปกโทรสโกปีของสำรอินทรีย ์              3(3-0-6)                   30334059 ปฏิบตักิำรเคมอีินทรีย ์                     1(0-3-1)                     

30349159 สมัมนำเคม ี                                      1(0-2-1)                   30349259 โครงงำนเคม ี                                  2(0-4-2)                     

303XXX59 วิชำเอกเลือก                                      6 หนว่ยกติ                  303XXX59 วิชำเอกเลือก                                  4 หนว่ยกติ                     

XXXXXX     วิชำเลือกเสรี                                      6 หนว่ยกติ                  

                                    ภาคการศึกษาตน้                                           ปีท่ี 1                                 ภาคการศึกษาปลาย 

                                   ภาคการศึกษาตน้                                           ปีท่ี 2                                 ภาคการศึกษาปลาย 

                                  ภาคการศึกษาตน้                                            ปีท่ี 3                                 ภาคการศึกษาปลาย 

                               ภาคการศึกษาตน้                                             ปีท่ี 4                                 ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาของนิสิต หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเคมี 


