




 
 
	 ตัวอย่างวิชาเรียน
 การวิเคราะหด์้วยเครื่องมือ   (Instrumental Analysis)
 เคมีพอลิเมอร ์   (Polymer Chemistry)
 ปิโตรเคมี      (Petrochemistry)
 เคมีผลิตภัณฑธ์รรมชาติ  (Natural Product Chemistry)
 เทคโนโลยียาง   (Rubber Technology)
 นิติวิทยาศาสตร ์   (Forensic Science)
 เคมีเครื่องสำาอาง     (Cosmetic Chemistry)
 อัญมณีศาสตร ์   (Gemology)  
 เคมีของสี     (Color Chemistry)
 เทคโนโลยีสิ่งทอ     (Textile Technology)
 การจัดการอุตสาหกรรม    (Industrial Management)
 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย   (Pollution  Control  and  Waste   
       Treatment)
 มาตรฐานระบบการจัดการ  (Standard Environmental
 สิ่งแวดล้อมเชิงระบบ   Management: A System   
       Approach)  

	 บุคลากร
 ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว  หัวหน้าภาควิชาเคมี
 ผศ.ปัญญา มณีจักร ์   หัวหน้าสาขาวิชาเคมีประยุกต์
 อ.สุเทพ มงคลเลิศลพ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
 ผศ.ดร.อรจิรา อารักษส์กุลวงศ์
 ดร.ปาริชาต นารีบุญ
 ดร.จงดี นิละนนท์
 ดร.ปรานอม ขาวเมฆ
 ดร.ดวงฤทัย ศรีแดง
 ดร.สุพัฒน ์มูลสิน
 อ.อรพรรณ ทองประสงค์
 อ.หฤทัย ฐานนันท์
 อ.รัชกฤช ปัทมโสภาสกุล
 อ.กมะริยะ ขันราม
 อ.เอกรินทร ์บดีรัฐ
 อ.ชนะ ปัญญานนท์
 นายไพโรจน ์สรรพัตรสร
 นางสาววัชราพร แก้วเรือนทอง
 นางสาวภาพร คหินทพงศ์
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 กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์
 นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จาก
 ประสบการณต์รง  เช่น
 • การศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำาของประเทศ
 • การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 • การอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น  ISO 9001,  ISO  14000  

 ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ  367,100  บาท

	 ทุนการศึกษา
 1.  ทุนเรียนดี  ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์
 นักเรียนต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า  3.50
 2.  ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา  อุไรรัตน์
 นักเรียนต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า  3.00
 3.  ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล  (กยศ.)
 4.  ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต  (กรอ.)

	 การรับสมัคร
 ขอรับใบสมัครได้ที่สาขาวิชาเคมีประยุกต ์ คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ (ตึก  4/1)  ชั้น  3
 โทร.  0-2997-2222  ต่อ  4899 – 4903  โทรสาร  ต่อ  4917
 หรือสมัครทางระบบออนไลนไ์ด้ที่
 www.rsu.ac.th/chem  หรือ    www.rsu.ac.th/science  เลือกภาควิชาเคมี  
 E-mail:  chemrsu@gmail.com
 www.facebook.com/appliedchemistryrsu

	 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 สาขาวิชาเคมีประยุกต ์ คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 52/347  พหลโยธิน  87  ถ.พหลโยธิน
 อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000
 โทร :  0-2997-2222  ต่อ  4899-4903  
 โทรสาร : 0-2997-2222  ต่อ  1417
 www.facebook.com/appliedchemistryrsu
 ติดตามการประชาสัมพันธข์่าวสาร
 www.facebook.com/appliedchemistryrsu
 www.rsu.ac.th/chem
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	 โครงการเรียนปริญญาตรีควบโท
 แบบที่  1  ปริญญาตรีเคมีประยุกต-์ปริญญาโทศึกษาศาสตร ์ 
 แบบที่  2  ปริญญาตรีเคมีประยุกต-์ปริญญาโทวิทยาศาสตรช์ีวการแพทย์

 แบบที่  3  ปริญญาตรี-ปริญญาโท  เคมีประยุกต ์ (โครงการจัดตั้ง)

	 การจัดการเรียนการสอน
 นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับเคมีของสารอินทรีย ์ สารอนินทรีย ์ ประโยชนก์ารใช้งาน 
 ในระดับอุตสาหกรรม  การวิเคราะหห์าปริมาณสารต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ  
 การสกัดสารบริสุทธิ์จากธรรมชาติ  (เช่น  น้ำามันหอมระเหย  สีธรรมชาติ ฯลฯ)   
 เน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางเคมีและสามารถ 
 วิเคราะหเ์พื่อทำาวิจัยผลิตภัณฑใ์หม่โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและมีประโยชนต์่อการ 
 พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ  มีการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมและควบคุม 
 คุณภาพเพื่อสามารถแก้ปัญหาทางเคมีได้จริง 

 โอกาสการทำางานหรือศึกษาต่อของบัณฑิต
	 สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 1.  นักวิทยาศาสตร ์ทำาหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใ์นหน่วยงานราชการ 

 รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรือในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร ์

  2.  นักเคมี ทำาหน้าที่วิเคราะหแ์ละตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑใ์น  

 โรงงานอุตสาหกรรม

 3.  ครู อาจารย ์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

 4.  ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านเคมีภัณฑ ์ และผลิตภัณฑท์างเคมี

 5.  ผู้ควบคุมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทต่าง ๆ    

 6.  ผู้แทนฝ่ายขายในบริษัทต่าง ๆ  ด้านอุปกรณท์างการแพทย ์ สารเคมี  และ  

 ผลิตภัณฑย์า

 7.  ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทั้งภายในและต่างประเทศ  เพื่อสร้างความ  

 ก้าวหน้าในการทำางาน  หรือเพื่อเป็นอาจารยม์หาวิทยาลัยหรือนักวิจัยขั้นสูง

	 โครงสร้างหลักสูตร	
 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ    99  หน่วยกิต   
   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   14   หน่วยกิต
   วิชาชีพ          85  หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
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	 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต)์
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Science (Applied Chemistry)
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : วท.บ. (เคมีประยุกต)์

 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : B.Sc. (Applied Chemistry)

 

	 เป้าหมาย
 ผลิตนักเคมีป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมของประเทศ  เพื่อการพึ่งพาตนเอง

 ทางเทคโนโลยี

	 ปรัชญา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิต 
 ท่ีมีทักษะในการประยุกตใ์ช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพเคมี ซ่ึงเป็นรากฐาน 
 สำาคัญ สำาหรับการพัฒนาด้านการแพทย ์เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 มีความใฝ่รู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณและจิตสำานึกท่ีดีต่อประเทศชาติ  
 รู้จักการประเมินตนเอง  มีวิจารณญาณ และสามารถนำาความรู้ไปประยุกตใ์ช้ทั้งกับ 

 ตนเองและสังคมได้


