ความก้าวหน้าด้านอาชีพและศึกษาต่อ
เคมีเป็นหนึ่งในสาขาขาดแคลนของประเทศและเป็น
ส ี่ ี
สาขาทมความจาเปนอยางยงตอการพฒนาประเทศ
ํ ป็ ่ ิ่ ่
ั ป ศ

 บัณฑิตในสาขาเคมีสามารถประกอบอาชีพได้หลายหลาย
ทั้งด้านวิชาการ เป็นอาจารย์ นักวิจัย ในหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ ในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นเจ้าหน้าที่ฝา่ ยวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายตรวจสอบและรับรองคุณภาพ หรือ ฝ่ายการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

การเดินทาง
วิทยาเขตกําแพงแสนอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 80 กม.
และ อยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.นครปฐม ประมาณ 30 กม. การ
เดินทางมายังวิทยาเขตกําแพงแสนมาได้หลายเส้นทาง
 รถตู้จากหน้า ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน (Tops เกษตร)
 รถตู้จากปิ่นเกล้า (ข้างเซ้นทรัลปิ่นเกล้า)
 รถ บขส. จากสถานีขนส่งสายเหนือ และ สถานีขนส่งสายใต้
 รถ บขส. อ.เมือง นครปฐม (ถ.มาลัยแมน)

 บัณฑิตสาขาเคมีสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย
ได้หลากหลายสาขา เช่น เคมีด้านต่าง ๆ เคมีอุตสาหกรรม
วิศวเคมี สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ปิโตรเลียมและโพลิเมอร์ ทงภายในและ
วทยาศาสตรปโตรเลยมและโพลเมอร
ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

วท.บ.(เคมี)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศลปศาสตรและวทยาศาสตร

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

ชีวิตในวิ
ชว
ในวทยยาเขตกํ
เข าแแพงแสน
แสน
มีพื้นที่ 7800 ไร่ บรรยากาศแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ
ซึ่งประกอบไปด้วยสวนสาธารณะและบึงน้ําขนาดใหญ่วิทยาเขต
กําแพงแสนเป็นแหล่งดูนกที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะนกน้าํ และนก
อพยพ นอกจากนี้ยังสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น หอพัก
นิสิต ห้องสมุด ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงภาพยนตร์ สนามกอล์ฟ 9
หลุม สระว่ายน้ํา สนามเทนนิส ยิมเนเซียม มีชมรมและสโมสร
มากมายให้ได้ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระบบ WiFi
มากมายใหไดทากจกรรมแลกเปลยนประสบการณ
ทุกตึก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
สาขาวิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร 034 281105 Fax 034281xxx
http://www.chem.flas.ku.ac.th
email: faasxxx@kps.ku.ac.th

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

ค่าใช้จ่าย

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ Faculty of
Lib l AArts
Liberal
t andd SScience
i
เปนคณะทกอตงเมอป
ป็
ี่ ่ ั้ ื่ ปี พ.ศ.
2535 โดยเริ่มต้นมีหน้าที่ให้บริการวิชาพื้นฐาน ทัง้ ด้าน
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ แก่คณะต่าง
ๆ ในวิทยาเขตบางเขน ต่อมา คณะได้เปิดหลักสูตรต่าง เป็น
ั ใ ปี
ของตวเองในป
ด้วยลักษณะพิแศษที่คณะมีบุคลากรทั้งสายวิทย์ฯ และ
สายศิลป์ฯ อยู่ร่วมกัน ทําให้เกิดการบูรณาการในรูปแบบ
ต่าง ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต โดยมีโครงการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ทัทงดานเทคโนโลยและคอมพวเตอรและดาน
ฝกอบรมตาง
้งด้านเทคโนโลยีแล คอมพิวเตอร์แล ด้าน
ภาษาให้แก่นิสิตในทุกสาขา นอกจากนี้คณะมี
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการภาษาที่ทันสมัย ซึ่งสามารถ
รองรับความต้องการของนิสิตทกสาขาได้
รองรบความตองการของนสตทุ
กสาขาไดอยางด
อย่างดี

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ได้เริ่มเปิดสอน
ตงแตปกการศกษา
ั้ ป่ ี
ึ 2549 โดยมจุ
โ ี ดประสงคเพอสรางบณฑต
ป
์ ื่ ้ ั ิ
ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเคมี ทั้งด้านทฤษฎีและ
การปฏิบัติ มีทักษะในเชิงวิทยาศาสตร์ รู้จักวิเคราะห์ปัญหา
สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส
สามารถปฏบตงานจรงได
ป ิ ัิ
ิไ ้

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
27 000 บาท
27,000

การรับสมัคร
สามารถสมัครได้สามวิธี
 สอบโควตาประเภทตาง
สอบโควตาประเภทต่าง ๆ ได้
ไดแก
แก่ โควตาบุ
โควตาบตรเกษตรกร
ตรเกษตรกร
 สอบ admission กลาง
 สอบตรงผ่านวิทยาเขตกําแพงแสน

เพิ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ ศีลธรรม และ จิตใจ
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี
 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
 โครงการดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
 โครงการสหกิจศึกษา (ฝึกงานในสถานประกอบการ)

โครงสร้างหลักสูตร

งานวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตประกอบด้วย
 วิชาพื้นฐานทั่วไป
 วิชาเฉพาะ
 วิชาแกน
 นิสิตสาขาเคมีจะต้องทําปัญหาพิเศษในปีสุดท้ายของ
การศึกษา

บุคลากรของสายวิชาเคมีมีความเชี่ยวชาญในการทําวิจัย
หัวข้อเรื่องงานวิจัยที่น่าสนใจได้แก่
 การสกัดสารสกัดจากพืชที่เป็นยา Medicinal plants
 ระบบตัวเร่งปฏิกิริยานาโน
 การจําลองแบบทางเคมีคอมพิวเตอร์
 งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
เครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย
ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวท
ความร่วมมือทางการวิจัยกับ ศูนย์ความเป็นเลิศไบโอเทค
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. สกอ. วช. สวพ.

ภาควชาเคม
ภาควิ
ชาเคมี *
 สายวิชาเคมีเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการเรียนการสอนด้าน
เคมีทั้งพื้นฐานและขั้นสูงแก่นิสิตคณะต่าง ๆ ในวิทยาเขต
กําแพงแสน และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท
และ เอก ในสาขาเคมี** โดยแบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้
เคมีอินทรีย์
 เคมีอนนินทรีย์
เคมีเชิงฟิสิกส์
เคมีวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อม
 เคมีประยุกต์และเคมีโพลิเมอร์
 ให้บริการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ
*อยู่ในการดําเนินการจัดตั้งสายวิชาเคมี

ทุนการศึกษา
 ทุนขัดสน ทุนเรียนดี ทุนทํางาน

กิจกรรม/โครงการเสริม
กจกรรม/โครงการเสรม

