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ปรัชญาของหลักสูตร  
ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านเคมี มีความเข้าใจ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถสืบค้นข้อมูลน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล รวมทั้งสามารถศึกษาและวิจัยต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงขึ้นได้ 
นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 

แบบที่ 1 รับโดยวิธีปกต ิ
•  สอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง (โควตา) 
•  สอบคัดเลือกผ่านระบบ Admission 

แบบที่ 2 รับโดยวิธีพิเศษ เช่น 
•  ผู้ที่ผ่านค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ฯ (สอวน.)  
•  ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  
•  ผู้ที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม  

ท ายังไงถ้าอยากเรียนเคมี ม.อุบลฯ เคมี ม.อุบลฯ มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ครบครนั 

นอกจากเครื่องมือพื้นฐานแล้ว เคมี 
ม .อุ บลฯ  มี เ ครื่ อ งมื อส าหรับการ
วิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกหัด
การใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เช่น 
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AA 
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เคมีอินทรีย์ (organic chemistry) แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ  
(1) เกี่ยวข้องกับการสกัดสารออกจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
      (natural product) เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
(2) การสังเคราะห์สารอินทรีย์ (organic synthesis) เพื่อใช้เป็น

วัตถุดิบในการผลิตกระบวนการต่อไป Taxol-ออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง  

เคมีอนินทรีย ์(inorganic chemistry)  
ศึกษาเกี่ยวกับสารทั้งหมดที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน ที่ส าคัญหลักๆ ได้แก่  
(1) การเร่ง (catalysis) และศึกษากลไกของปฏิกิริยา 
(2) วัสดุศาสตร์ (materials chemistry) 
(3) ชีวอนินทรีย ์(bioinorganic chemistry)  ตัวเร่งซิกเลอร์-แนทตาในปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของอัลคีนเพื่อเตรียมพอลิเมอร ์ 

เคมีวิเคราะห์ (analytical chemistry)  
แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คอื  
(1) การวิเคราะห์เชงิคุณภาพ (qualitative analysis) เป็นการวิเคราะห์

เพื่อที่จะหาว่าสารตัวอย่างนั้นประกอบด้วยสารอะไรบ้าง 
(2) การวิเคราะห์เชงิปริมาณ (quantitative analysis) เกี่ยวข้องกบัการ

วิเคราะห์เพื่อหาวา่สารนั้นมีปริมาณมากนอ้ยแค่ไหน 

เคมีเชิงฟิสิกส์ (physical chemistry) 
แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 
(1) เทอร์โมไดนามิกส์ (thermodynamics) 
(2) จลนศาสตร์เคม ี(chemical kinetics) 
(3) เคมีควอนตัม (quantum chemistry) 

ภายใต้แสงขาว 

วิชาที่เรียนในสาขาเคมี แบ่งออกเป็น 4 สาขาหลัก 

ภายใต้แสง UV 

LUMO และ HOMO ของ สารเชิงซ้อน Iri(III) 
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• คร/ูอาจารย์ในสถานศกึษา/ติวเตอรว์ิชา    
  วิทยาศาสตร ์

• นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการเคมีใน  
   สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ 

• นักเคมีฝ่ายกระบวนการผลิตในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ  
  โพลเิมอร ์อุตสาหกรรมน้ ามันและปิโตรเคมี อาหาร  
  สิ่งทอและอิเล็กทรอนิกส ์

• ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ ์

• นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยทางเคมีในสถาบันการศึกษา 
  และสถาบันวิจัยต่างๆ 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85  ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค อ. วารินช าราบ จ. อุบลราชธานี 34190  
โทรศัพท์ (045)353400 ต่อ 4114  โทรสาร (045)288379  

www.sci.ubu.ac.th/chemistry, Facebook: UBU หลักสูตรเคมี ป.ตรี 
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กัลฎาภรณ ์รัตนะวัน 
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นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

อาลักขณา สุวรรณวิสุทธิ์ 
นักเคมี แผนกควบคุมคุณภาพ 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกว ์ 
 

รัตนา รัตนเมธานันท์ 
ข้าราชการครู รร.ลือค าหาญฯ 
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รอน้องๆ อยู่ครับ 
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ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
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เข้มข้นด้านวิชาการ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งใน
และต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม ได้แก่ การทัศนศึกษาดูงาน  ฝึกงานในสถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐและโรงงาน
อุตสาหกรรมรมต่างๆ 

ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีความสามัคคีในหมู่คณะและการท างานเป็นทีม 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย    

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค  อ. วารินช าราบ จ. อุบลราชธานี 34190  
โทรศัพท์ (045)353400 ต่อ 4114 โทรสาร (045)288379  

www.sci.ubu.ac.th/chemistry, Facebook: UBU หลักสูตรเคมี ป.ตรี 


