หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา เคมี
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา ศู นย์ รังสิต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม
ชื่ อย่ อ
ภาษาอังกฤษ ชื่ อเต็ม
ชื่ อย่ อ
3. วิชาเอก
ไม่ มี

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Master of Science Program in Chemistry

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
Master of Science (Chemistry)
M.Sc. (Chemistry)

4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโทศึกษา 2 ปี เป็ นการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เคมี พ.ศ. 2549
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่
4/2555 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
ได้ รับการอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน
(2) นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ ทดสอบ ตรวจสอบสารเคมีในหน่ วยงานราชการ และเอกชน
(3) นักวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
(4) นักควบคุมและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมเคมี
(5) นักขายเคมีภณ
ั ฑ์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ วทิ ยาศาสตร์
(6) ประกอบอาชีพส่ วนตัว
(7) อาชีพอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ใช้ สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอนทีม่ อี ยู่ในภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
10. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550–2554) ได้ กล่ าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอย่ างก้ าวกระโดด ส่ งผลให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงหลายด้ าน ซึ่งก่ อให้ เกิดทั้งโอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สั งคม
และสิ่งแวดล้ อม อีกทั้งยังสามารถเกิดเป็ นปัญหาภัยคุกคามได้ เช่ นกัน ดังนั้นในการวางแผนหลักสู ตรจึงจาเป็ นต้ องเตรียมพร้ อมให้
ทันต่ อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ การบริหารจัดการองค์ ความรู้ อย่ างเป็ นระบบ รวมถึงการประยุกต์ องค์ ความรู้ ด้านเคมีทเี่ หมาะสม
สามารถที่จะนามาผสมผสานกับ จุด แข็ งในสั ง คมไทย จึงเป็ นสิ่ งส าคัญอย่ า งยิ่ง นอกจากนี้ความสามารถในการพัฒ นาด้ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียงั เป็ นดัชนีชี้นาที่สาคัญสาหรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศอย่ างยั่งยืน การสร้ าง
บุคลากรและผลงานวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จึงมีความสาคัญในการสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ
เป้ าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึ กษาธิการ และเป้ าหมายยุทธศาสตร์ ของกรอบวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เน้ นการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่ างๆ ซึ่งต้ องใช้ บุคลากรทางด้ านวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเคมีทมี่ คี ุณภาพเป็ นจานวนมาก

10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สั งคมไทยได้ ปรั บตัวเข้ าสู่ ยุคของการเปลี่ยนแปลงจากสั งคมชนบทสู่ สังคมเมื องอย่ างต่ อเนื่ อง ขณะที่การพัฒนาสั งคม
ชนบทและสังคมเมืองยังคงมีความแตกต่ างกันอย่ างมากส่ งผลให้ เกิดความไม่ สมดุลของการพัฒนาของชุมชน ส่ งผลกระทบในหลาย
ประการ อาทิเช่ น การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้ อม ซึ่งส่ งผลกระทบต่ อคุณภาพชีวิต เกิดเป็ นภัยคุกคามต่ อการ
พัฒนาชุมชนและการพัฒนาประเทศต่ อไป การศึกษาวิจยั และการพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมโดยอาศัยหลักพื้นฐานทางเคมี
สามารถเป็ นปั จจัยในการสนับสนุนการพัฒนาทางกายภาพ ที่อยู่ อาศั ย และการประกอบอาชี พ ซึ่ งสามารถนาไปสู่ การยกระดับ
คุณภาพชีวติ และความมัน่ คงทางสังคม
11. ผลกระทบจากข้ อ 10 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรมุ่งเน้ นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญด้ านเคมีที่สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการ
กาลังคนและการเปลีย่ นแปลงของสังคม มีความสามารถในการนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาเพื่อก่ อเกิดประโยชน์ ต่อสั งคม
และประเทศชาติ รวมทั้งเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกสาธารณะ มีประสบการณ์
และความสามารถในการดาเนินการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีเพื่ อการพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เป็ น
ประโยชน์ และสอดคล้ องต่ อความต้ องการของประเทศ บูรณาการพันธกิจด้ านการวิจยั และการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่ อปัญหา
ของสังคมและประเทศ รวมทั้งสร้ างสรรค์ ผลงานวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ ท้งั บริสุทธิ์และประยุกต์ เพื่อการนาไปสู่ การพัฒนาสั งคมและ
ประเทศชาติอย่ างยัง่ ยืน
12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
12.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสู ตรนีเ้ ปิ ดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสู ตรอื่น
-ไม่ ม-ี
12.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ สาขาวิชา / หลักสู ตรอื่นต้องมาเรียน
-ไม่ ม-ี
12.3 การบริหารจัดการ
-ไม่ ม-ี
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ และการวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี ประกอบทั้งการมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และมี
จริ ย ธรรมอัน ดี เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ แ ละ ทัก ษะในการน าความรู้ ไ ปสู่ การประยุ ก ต์ ให้ เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ คนในสังคมมีคุณภาพชีวติ และมีสภาวะความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ นั้น นอกจากจะต้ องเร่ งพัฒนาคน
แล้ วยังจะต้ องทาการส่ งเสริ มความก้ าวหน้ าในด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่ อนาทรั พยากรต่ างๆมาใช้ อย่ างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด และไม่ ก่อให้ เกิดผลกระทบในด้ านลบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมทั้งในทางตรงและทางอ้ อม ซึ่ งหากจะทาให้

เกิดผลในทางปฏิบัติอย่ างแท้ จริงแล้ วจาเป็ นต้ องอาศัยนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็ นจานวนมาก ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็ นหน่ วยงานหนึ่งของรั ฐในการให้ บริ การด้ านการ ศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่ าว มีความพร้ อมในการให้ บริการด้ านการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ซึ่งจะช่ วยเพิ่มการ
ผลิตนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีที่มีความรู้ และความ สามารถสู งทางวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และสามารถช่ วยเพิ่ม
จานวนนักวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ ซึ่งจะนาไปสู่ การเพิม่ พูนความรู้ หรื อการสร้ างวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และยัง่ ยืนอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศต่ อไปในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาเคมีทมี่ คี วามเป็ นเลิศทั้งทางด้ านวิชาการและการประยุกต์ ใช้ เพื่อสนองความต้ องการ
ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติของประเทศ
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามเข้ าใจทางเคมีอย่ างลึกซึ้ง มีศักยภาพ และมีความสามารถในการถ่ ายทอดความรู้ แก่
ผู้อื่นได้ และมีจริยธรรมต่ อสังคม
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาเคมีทมี่ คี วามสามารถในการดาเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนาทางวิชาการ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยแต่ ละภาคการศึกษามีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมงการศึกษาให้
เท่ ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ ม-ี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน

เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม

2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
2.2.1 คุณสมบัตพิ ืน้ ฐานทางการศึกษา
เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรื อสาขาอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง ทั้งในหรื อต่ างประเทศจากสถาบันที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้ องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่ า 2.5 หรื อ ต้ องมีประสบการณ์ ในการทางานทางด้ านเคมี
แล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี โดยมีค ารั บ รองจากผู้ บั ง คับ บั ญ ชา หรื อ หั ว หน้ า โครงการวิจัย หรื อ ขึ้น กับ ดุ ล ยพินิ จ ของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ของภาควิชา
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
(1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบทีห่ าวิทยาลัยรรมศาสตร์
แต่ งตั้ง
(2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ IELTS หรื อ TOEFL โดยผลสอบจะต้ องไม่ เกิน 2
ปี นับถึงวันสอบสัมภาษณ์
(3) เงื่อนไขอื่นๆให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของหาวิทยาลัยรรมศาสตร์
และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- พื้นฐานความรู้ ในสาขาวิชาเคมีของนักศึกษาทีจ่ บมาจากต่ างสาขา หรื อจากต่ างสถาบันที่มีความแตกต่ างของเนื้อหาวิชา
ในหลักสู ตรระดับปริญญาตรี
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
- อาจารย์ ทปี่ รึกษาเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาและแนะนารายวิชาทีค่ วรศึกษาเพิม่ เติมเพื่อการปรับพื้นฐานของนักศึกษาผู้มปี ัญหา
2.5 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรียน
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.5 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า
36 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นหลักสู ตรแบบศึ กษาเต็มเวลา นักศึ กษาจะต้ องใช้ ระยะเวลาการศึ กษาตลอด
หลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 4 ภาคการศึกษาปกติ และไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
(1) วิชาบังคับ
3
หน่ วยกิต
(2) วิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชา
9
หน่ วยกิต
(3) วิชาเลือก
6
หน่ วยกิต
(4) วิทยานิพนธ์
18
หน่ วยกิต

กรณีทนี่ กั ศึกษาได้ ศึกษาวิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชาครบ 9 หน่ วยกิตแล้ ว แต่ มคี วามประสงค์ ทจี่ ะเปลีย่ นไปศึกษาใน
หมวดวิชาอื่นแทน สามารถยื่นคาร้ องขอใช้ วชิ าบังคับเลือกตามหมวดวิชาทีไ่ ด้ ศึกษาผ่านมาแล้ วนั้นเป็ นวิชาเลือกได้ โดยกรรมการ
หลักสู ตรประจาภาควิชาจะเป็ นผู้พจิ ารณาเห็นชอบ
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชาในหลักสู ตร
เลขรหัสวิชาต่ างๆในหลักสู ตร ประกอบด้ วย อักษรย่ อของหลักสู ตร 2 ตัว คือ คม. (CM) และเลขรหัส 3 หลัก ซึ่งมี
ความหมายดังต่ อไปนี้
อักษรย่ อ
คม. / CM
หมายถึง
อักษรย่ อของสาขาวิชาเคมี
เลขหลักหน่ วย
เลข 0 - 4 หมายถึง วิชาบังคับ และ วิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชา
เลข 5 - 9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ แสดงประเภทของลักษณะวิชา
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเคมีอนิ ทรีย์
เลข 1
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาเคมีอนินทรีย์
เลข 2
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาเคมีวเิ คราะห์
เลข 3
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์
เลข 4
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาเคมีคอมพิวเตอร์
เลข 5
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาสหสาขา
เลข 6
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาปิ โตรเคมี
เลข 7
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาเคมีพอลิเมอร์
เลข 8
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาเคมีอุตสาหกรรม
เลข 9
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาค้ นคว้ าอิสระ หรื อ ปัญหาพิเศษ
หรื อสัมมนา
เลขหลักร้ อย
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับต้ น
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับสู งและการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
รายวิชา

รหัส

วิชาบังคับ
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับ 3 วิชา จานวน 3 หน่ วยกิต
รายวิชา

คม. 691 ระเบียบวิธีการวิจยั
CM691 Research Methodology

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
1 (1-0-3)

คม. 791
CM791
คม. 792
CM792

สัมมนาเคมี 1
Seminar in Chemistry 1
สัมมนาเคมี 2
Seminar in Chemistry 2

1 (0-2-2)
1 (0-2-2)

วิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชา
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชาจากหมวดวิชาใดวิชาหนึ่งจานวน 3 วิชา รวม 9 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเคมีอนิ ทรีย์
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
คม. 600 เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สู ง
3 (3 - 0 - 9)
CM600 Advanced Organic Chemistry
คม. 601 สเปกโทรสโคปี ของสารประกอบอินทรีย์ข้นั สู ง
3 (3 - 0 - 9)
CM601 Advanced Organic Spectroscopy
คม. 700 เคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิกส์
3 (3 - 0 - 9)
CM700 Physical Organic Chemistry
หมวดวิชาเคมีอนินทรีย์
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
คม. 610 เคมีอนินทรีย์ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
CM610 Advanced Inorganic Chemistry
คม. 611 เคมีโลหะอินทรีย์ของโลหะทรานสิชัน
3 (3-0-9)
CM611 Organometallic Chemistry of Transition Metals
คม. 710 เคมีไฟฟ้ าของสารอนินทรีย์
3 (3-0-9)
CM710 Inorganic Electrochemistry
หมวดวิชาเคมีวเิ คราะห์
รหัส
คม. 620
CM620
คม. 621
CM621
คม. 720
CM720

รายวิชา

การวิเคราะห์ โดยสเปกโทรสโคปี ขั้นสู ง
Advanced Analytical Spectroscopy
เทคนิคการแยกทางเคมีวเิ คราะห์ ข้นั สู ง
Advanced Analytical Separation Techniques
เครื่ องมือวิเคราะห์ ข้นั สู ง
Advanced Instrumental Analysis

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3 - 0 - 9)
3 (3 - 0 - 9)
3 (3 - 0 - 9)

หมวดวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์
รหัส

รายวิชา

คม. 630 อุณหพลศาสตร์ เคมีและวิธีทางคณิตศาสตร์
CM630 Chemical Thermodynamics and Mathematical Methods
คม. 631 จลนพลศาสตร์ เคมีข้นั สู ง
CM631 Advanced Chemical Kinetics
คม. 730 เคมีควอนตัมและกลศาสตร์ สถิติ
CM730 Quantum Chemistry and Statistical Mechanics
หมวดวิชาปิ โตรเคมี
รหัส
รายวิชา
คม. 660 กระบวนการปิ โตรเคมีข้นั สู ง
CM660 Advance Petrochemical Process
คม. 661 การออกแบบและวิเคราะห์ กระบวนการทดลอง
CM661 Experimental Design and Analysis
คม. 760 เทคโนโลยีทางเชื้อเพลิง
CM760 Fuel Technology
หมวดวิชาเคมีพอลิเมอร์
รหัส
รายวิชา
คม. 670 การสังเคราะห์ พอลิเมอร์
CM670 Synthesis of Polymers
คม. 671 โครงสร้ างและการตรวจวิเคราะห์ พอลิเมอร์
CM671 Polymer Structure and Characterization
คม. 770 กระแสวิทยาชั้นสู งของพอลิเมอร์ และการประยุกต์ ใช้
CM770 Advanced Polymer Rheology and Its Applications
หมวดวิชาเคมีอุตสาหกรรม
รหัส
รายวิชา
คม. 680
CM680
คม. 681
CM681
คม. 780
CM780

อุตสาหกรรมเคมี
Chemical Industries
เคมีสาหรับกระบวนการผลิต
Process Chemistry
อุตสาหกรรมเคมีข้นั สู ง
Advanced Industrial Chemistry

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3 - 0 - 9)
3 (3 - 0 - 9)
3 (3 - 0 - 9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3 - 0 - 9)
3 (3 - 0 - 9)
3 (3 - 0 - 9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วิชาเลือก
ให้ เลือกศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้ โดยสามารถเลือกศึกษาภายในหมวดวิชาเดียวกันหรื อ
คละหมวดวิชาได้ และในกรณีที่นักศึ กษาได้ ศึ กษาวิชาบังคับเลื อกตามหมวดวิชาครบ 9 หน่ วยกิตแล้ ว แต่ มีความประสงค์ ที่จะ
เปลีย่ นไปศึกษาในหมวดวิชาอื่นแทน สามารถยื่นคาร้ องขอใช้ วิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชาที่ได้ ศึกษาผ่ านมาแล้ วนั้นเป็ นวิชาเลือก
ได้ โดยกรรมการหลักสู ตรประจาภาควิชาจะเป็ นผู้พจิ ารณาเห็นชอบ
หมวดวิชาเคมีอนิ ทรีย์
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
คม. 605 เคมีของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
3 (3 - 0 - 9)
CM605 Chemistry of Natural Product
คม. 705 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
3 (3 - 0 - 9)
CM705 Special Topics in Organic Chemistry
หมวดวิชาเคมีอนินทรีย์
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
คม. 615 โลหะอินทรีย์ในสิ่งแวดล้ อม และโลหะทรานสิ ชั่น
3 (3 - 0 - 9)
CM615 Organometallics in the Environment and Transition Metals
คม. 715 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
3 (3 - 0 - 9)
CM715 Special Topics in Inorganic Chemistry
หมวดวิชาเคมีวเิ คราะห์
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
คม. 626 เทคนิคการเก็บและการเตรียมตัวอย่ าง
3 (3 - 0 - 9)
CM626 Sample Collection and Preparation Techniques
คม. 726 หัวข้ อพิเศษทางเคมีวเิ คราะห์
3 (3 - 0 - 9)
CM726 Special Topics in Analytical Chemistry
หมวดวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
คม. 635 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับนาโน
3 (3-0-9)
CM635 Nanoscale Science and Technology
คม. 736 หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
3 (3-0-9)
CM736 Special Topics in Physical Chemistry

หมวดวิชาเคมีคอมพิวเตอร์
รหัส
รายวิชา
คม. 645 หลักและการประยุกต์ ในเคมีคอมพิวเตอร์
CM645 Principle and Applications in Computational Chemistry
คม. 745 เคมีเชิงชีวฟิ สิกส์
CM745 Biophysical Chemistry
หมวดวิชาปิ โตรเคมี
รหัส
รายวิชา
คม. 666 กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
CM666 Separation Process in Petrochemical Industries
คม. 765 การออกแบบถังปฏิกรณ์ เคมี
CM765 Chemical Reactor Design
หมวดวิชาเคมีพอลิเมอร์
รหัส
รายวิชา
คม. 675 พลาสติกแตกสลายทางชีวภาพได้
CM675 Biodegradable Plastics
คม. 776 หัวข้ อพิเศษทางพอลิเมอร์
CM776 Special Topics in Polymers
หมวดวิชาเคมีอุตสาหกรรม
รหัส
รายวิชา
คม. 685 เทคนิคการจัดการและการประกันคุณภาพ
CM685 Management and Quality Assurance Techniques
คม. 786 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอุตสาหกรรม
CM786 Special Topics in Industrial Chemistry
วิทยานิพนธ์
รหัส
รายวิชา
คม. 800 วิทยานิพนธ์
CM800 Thesis

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2 (2-0-6)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
18

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
คม. 6xx วิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชา
คม. 6xx วิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชา
คม. 6xx วิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชา
คม. 691 ระเบียบวิธีการวิจยั
รวม

3
3
3
1
10

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

รวม

3
3
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

รวม

1
9
10

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

รวม

1
9
10

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
คม. 6xx หรื อ 7xx วิชาเลือก
คม. 6xx หรื อ 7xx วิชาเลือก
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
คม. 791 สัมมนาเคมี 1
คม. 800 วิทยานิพนธ์
นักศึกษาสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ (Proposal defense)
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
คม. 792 สัมมนาเคมี 2
คม. 800 วิทยานิพนธ์
นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis defense)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
คม. 691 ระเบียบวิธีการวิจยั
1 (1 - 0 - 3)
CM691 RESEARCH METHODOLOGY
การสื บค้ นข้ อมูล การวางแผนการวิจยั การเขียนข้ อเสนอโครงงานวิจยั ระเบียบวิธีการทาวิจยั และข้ อควรปฏิบัตใิ นการ
ทางานวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั อย่ างมีประสิทธิผล และวิธีการนาเสนอผลงานวิจยั รู ปแบบต่ างๆ
คม. 791 สัมมนาเคมี 1
CM791 SEMINAR IN CHEMISTRY 1
สัมมนาหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจ
คม. 792 สัมมนาเคมี 2
CM792 SEMINAR IN CHEMISTRY 2

1 (0 - 2 - 2)

1 (0 - 2 - 2)

สัมมนาหัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิทยานิพนธ์
วิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชา
หมวดวิชาเคมีอนิ ทรีย์
คม. 600 เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สู ง
3 (3 - 0 - 9)
CM600 ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY
หลักสาคัญของการเปลีย่ นแปลงทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ กลไกการเกิดปฏิกริ ิยา สารมัธยันต์ ทฤษฏีปฏิกริ ิยาเพอริ
ไซคลิก สเตอรีโอเคมี การสังเคราะห์ สารอสมมาตร
คม. 601 สเปกโทรสโคปี ของสารประกอบอินทรีย์ข้นั สู ง
3 (3 - 0 - 9)
CM601 ADVANCED ORGANIC SPECTROSCOPY
อัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโคปี อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี นิวเคลียร์ แมกเนติกเรโซแนนซ์ แบบโปรตอน คาร์ บอน และ
แบบสองมิติ แมสสเปคโทรสโคปี อิเล็กตรอนสปิ นเรโซแนนซ์ การพิสูจน์ เอกลักษณ์ ของสารประกอบอินทรีย์
คม. 700 เคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิ กส์
3 (3 - 0 - 9)
CM700 PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY
หลักการสาคัญทางเคมีอินทรีย์เชิงฟิ สิ กส์ สมการแฮมเมท หลักการของอะโรมาติกซิตี ปฏิกิริยาที่เกิดผ่ านสภาวะทรานซิ
ชัน-อะโรมาติกซิตี สารมัธยันต์ แอนไออน แคทไอออน แรดิคลั
หมวดวิชาเคมีอนินทรีย์
คม. 610 เคมีอนินทรีย์ข้นั สู ง
3 (3 - 0 - 9)
CM610 ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY
หลักการของพันธะเคมีในโลหะและอโลหะ โครงสร้ าง สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบโคออร์ ดิเนชัน อิทธิพลของ
สนามลิแกนด์ ต่อสมบัติ ทางแม่ เหล็กและอิเล็ก ทรอนิกสเปคตรา จลนพลศาสตร์ และกลไกปฏิกิริยา เคมี การประยุกต์ ใช้ ของ
สารประกอบโคออร์ ดเิ นชัน
คม. 611 เคมีโลหะอินทรีย์ของโลหะทรานสิชั่น
3 (3 - 0 - 9)
CM611 ORGANOMETALLIC CHEMISTRY OF TRANSITION METALS
การนับดี-อิเล็กตรอน กฎสิบแปดอิเล็กตรอน การนับอิเล็กตรอนโดยรวม การเกิดพันธะย้ อน ลักษณะการเกิดพันธะระหว่ าง
โลหะทรานสิชั่นและลิแกนด์ ชนิดต่ างๆเป็ นสารประกอบโลหะอินทรีย์ ปฏิกริ ิยาต่ างๆของสารประกอบโลหะอินทรีย์
คม. 710 เคมีทางไฟฟ้ าของสารอนินทรีย์
3 (3 - 0 - 9)
CM710 INORGANIC ELECTROCHEMISTRY
เทคนิคโวแทมเมตริ ก สภาวะการวิเคราะห์ สารประกอบอนิน ทรี ย์ สมบัติทางไฟฟ้ าเคมีของสารประกอบกลุ่มแรกและ
กลุ่มทรานซิชัน อิทธิพลของหมู่เกาะทีส่ ามารถถ่ ายเทอิเล็กตรอนได้ ต่อสมบัติของสารประกอบ การเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้ าเคมีที่ผล
ต่ อโครงสร้ างสาร สเปกโตรอิเล็กโตรเคมิสทรี

หมวดวิชาเคมีวเิ คราะห์
คม. 620 การวิเคราะห์ โดยสเปกโทรสโคปี ขั้นสู ง
3 (3 - 0 - 9)
CM620 ADVANCED ANALYTICAL SPECTROSCOPY
เทคนิควิเคราะห์ ทางสเปกโทรสโคปี ขั้นสู ง เครื่ องมือใหม่ ทั้งการออกแบบอุปกรณ์ การประยุกต์ ใช้ งาน และความก้ าวหน้ า
ด้ านเทคโนโลยีของเทคนิคโมเลกุลาร์ สเปกโทรสโคปี อัลตราไวโอเลตและวิซิเบิลสปกโทรสโคปี อินฟราเรดและรามานสเปกโทรสโค
ปี ฟลูออเรสเซนซ์ ฟอสฟอเรสเซนซ์ และเคมีลูมเิ นสเซนซ์ ของโมเลกุล นิวเคลียร์ แมนเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรสโคปี เทคนิคอะตอ
มิกสเปกโทรสโคปี เช่ น อะตอมิกแอบซอร์ พชันสเปกโทรสโคปี และอะตอมิกอิมสิ ชันสเปกโทรสโคปี
คม. 621 เทคนิคการแยกทางเคมีวเิ คราะห์ ข้นั สู ง
3 (3 - 0 - 9)
CM621 ADVANCED ANALYTICAL SEPARATION TECHNIQUES
เทคนิคการแยกขั้นสู งสมัยใหม่ เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ ใช้ เทคนิคแก๊ สโครมาโท- กราฟี เทคนิคฟาสแก๊ สโคร
มาโทกราฟี เทคนิคไฮเพอร์ ฟอร์ แมนซ์ ลคิ วิดโครมาโทกราฟี เทคนิคอัลตราเพอร์ ฟอร์ แมนซ์ ลิควิดโครมาโทกราฟี เทคนิคไอออนโคร
มาโทกราฟี เทคนิคซู ปเปอร์ คริตคิ อลฟลูอดิ โครมาโทกราฟี เทคนิคแคปิ ลารีอเิ ล็กโทรโฟไลซิส และเทคนิคมัลติไดเมนชันนอลโคร
มาโทกราฟี สมัยใหม่ รวมถึงเทคนิคคู่ควบของโครมาโทกราฟี กับแมสเปกโทรเมทรี
คม. 720 เครื่ องมือวิเคราะห์ ข้นั สู ง
3 (3 - 0 - 9)
CM720 ADVANCED INSTRUMENTAL ANALYSIS
การวิเคราะห์ เชิงความร้ อน เทคนิคการวิเคราะห์ ขนาดอนุภาค การวิเคราะห์ โดยการวัดค่ ากระแสไฟฟ้ า การวิเคราะห์ โดย
การวัดค่ าความต่ างศักย์ การวิเคราะห์ โดยการวัดค่ าการนาไฟฟ้ า เทคนิคอาศัยการไหล เทคนิคเอกซ์ -เรย์ สเปกโทรสโคปี เทคนิค
เอกซ์ -เรย์ ฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโทรสโคปี การวิเคราะห์ ทางเคมีรังสี
หมวดวิชาเคมีเชิงฟิ สิ กส์
คม. 630 อุณหพลศาสตร์ เคมีและวิธีทางคณิตศาสตร์
3 (3 - 0 - 9)
CM630 CHEMICAL THERMODYNAMICS AND MATHEMATICAL METHODS
วิธีทางคณิตศาสตร์ ในวิชาเคมี หลักของอุณหพลศาสตร์ ความสั มพันธ์ ของสมบัติต่างๆ ทางอุณหพลศาสตร์ สมดุลของ
เฟสและการเปลีย่ นเฟส ปฏิกริ ิยา ณ ภาวะสมดุลของระบบสมบูรณ์ แบบและไม่ สมบูรณ์ แบบ สมดุลเคมีไฟฟ้ าและเมมเบรน อุณหพล
ศาสตร์ ของพื้นผิวและปรากฏการณ์ รอยต่ อ เทคนิคและการประยุกต์ ใช้ อุณหพลศาสตร์ เคมี
คม. 631 จลนพลศาสตร์ เคมีข้นั สู ง
3 (3 - 0 - 9)
CM631 ADVANCED CHEMICAL KINETICS
หลักของอัตราปฏิกิริย า กฎอัตรา กลไกของปฏิ กิริยาเคมี ปรากฏการณ์ ขนส่ ง ทฤษฎีการดูดซั บ ประสิ ทธิ ภาพในการ
เกิดปฏิกริ ิยาทีพ่ ื้นผิวและการเร่ งปฏิกริ ิยา จลนพลศาสตร์ ทางเคมีไฟฟ้ าและการกัดกร่ อน วิธีทางสเปคโทรสโคปี กับการประยุกต์ ใช้ ใน
จลนพลศาสตร์ ของปฏิกริ ิยา จลนพลศาสตร์ ของปฏิกริ ิยาเร็วและปฏิกริ ิยาทีซ่ ับซ้ อน เทคนิคทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเลีย้ วเบน

คม. 730 เคมีควอนตัมและกลศาสตร์ สถิติ
3 (3 - 0 - 9)
CM730 QUANTUM CHEMISTRY AND STATISTICAL MECHANICS
สมการคลาสสิกของคลื่น หลักกลศาสตร์ ควอนตัม โอเปอเรเตอร์ โมเมนตัมเชิงมุม ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ ของสมการชเรอ
ดิงเจอร์ วิธีการประมาณ สปิ นของอิเล็กตรอนและอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน โครงสร้ างอิเล็กตรอนของโมเลกุลและพันธะเคมี
สมบัตทิ างไฟฟ้ าและแม่ เหล็กของอะตอมและโมเลกุล สเปคโทรสโคปี ของอะตอมและโมเลกุล เลเซอร์ และเคมีเชิงแสง หลักกลศาสตร์
สถิตแิ บบคลาสสิกและควอนตัม เฟสสเปซ อองซองเบิล การประยุกต์ ใช้ ในระบบของแก๊ สเจือจาง
หมวดวิชาปิ โตรเคมี
คม. 660 กระบวนการปิ โตรเคมีข้ันสู ง
3 (3 - 0 - 9)
CM660 ADVANCED PETROCHEMICAL PROCESS
กระบวนการแปรรู ปสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน และกระบวนการผลิตสารปิ โตรเครมีจาก ก๊ าซธรรมชาติ น้ามันดิบ
ถ่ านหิน การศึกษาปฏิ กริ ิ ยาเคมีและกระบวนการทางเคมีที่เกี่ยวข้ อง การคัดเลื อกตัวเร่ งปฏิกิริยาและสภาวะที่เหมาะสม รวมทั้ง
แหล่ งให้ พลังงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในกระบวนการดังกล่ าวในระดับอุตสาหกรรม
คม. 661 การออกแบบและวิเคราะห์ กระบวนการทดลอง
3 (3 - 0 - 9)
CM661 EXPERIMENTAL DESIGN AND ANALYSIS
แนวทางการออกแบบในการทดลอง การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้ อมูลการทดลอง การวิเคราะห์ ตัวแปรต่ างๆที่มีผลต่ อ
การทดลอง การออกแบบการทดลองโดยใช้ วธิ ีการออกแบบการทดลองแบบสองกาลังเคแฟกทอเรียล การหาแบบจาลองที่สอดคล้ อง
กับข้ อมูลการทดลอง การใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ ข้อมูลทีไ่ ด้ จากการทดลอง
คม. 760 เทคโนโลยีทางเชื้อเพลิง
3 (3 - 0 - 9)
CM760 FUEL TECHNOLOGY
สถานการณ์ เชื้ อเพลิงในปั จจุบัน กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ จากแก๊ สธรรมชาติ แก๊ สซิ ฟิเคชั น ไพโรไลซิ ส รี ฟอร์ มมิง
เชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ จากอุตสาหกรรม ปิ โตรเคมี ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม ความปลอดภัย
และการจัดการวัสดุมพี ษิ กระบวนการและผลิตภัณฑ์ จากอุตสาหกรรมการกลัน่ การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ เชิงเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ จากอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม แก๊ ส และเชื้อเพลิงแข็ง
หมวดวิชาเคมีพอลิเมอร์
คม. 670 การสังเคราะห์ พอลิเมอร์
3 (3 - 0 - 9)
CM670 SYNTHESIS OF POLYMERS
ปฏิกริ ิยาการเกิดพอลิเมอร์ แนวคิดเกีย่ วกับกลไกและจลนพลศาสตร์ การเกิดพอลิเมอร์ ชนิดเติมแบบอนุมูลอิสระและแบบ
ไอออน การเกิดพอลิเมอร์ ชนิดควบแน่ นหรื อแบบขั้น การเกิดพอลิเมอร์ ชนิดเปิ ดวง วิธีทใี่ ช้ ในการเกิดพอลิเมอร์ รวมทั้งกระบวนการ
แบบบัลก์ กระบวนการแบบสารละลาย กระบวนการแบบแขวนลอย และกระบวนการแบบอิมลั ชัน หลักในการเกิดพอลิเมอร์ ร่วม พอ
ลิเมอร์ ร่วมแบบกลุ่ม พอลิเมอร์ ร่วมแบบต่ อกิ่ง และการเกิดร่ างแห

คม. 671 โครงสร้ างและการตรวจวิเคราะห์ พอลิเมอร์
3 (3 - 0 - 9)
CM671 POLYMER STRUCTURE AND CHARACTERIZATION
โครงแบบของสายโซ่ พอลิเมอร์ สั ณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ โครงสร้ างผลึก แบบจาลองการเกิดผลึก การวิเคราะห์ หา
น้าหนักโมเลกุล เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี ที่ใ ช้ ในการพิสูจน์ ลักษณะเฉพาะ อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์ แมกเนติกเร
โซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์ สมบัตทิ างความร้ อน การทดสอบคุณสมบัติทางกล พฤติกรรมการครากและการแตกหัก การ
ผิดรู ปแบบยืดหยุ่นและแบบพลาสติก
คม. 770 กระแสวิทยาชั้นสู งของพอลิเมอร์ และการประยุกต์ ใช้
3 (3 - 0 - 9)
CM770 ADVANCED POLYMER RHEOLOGY AND ITS APPLICATIONS
ทฤษฎีของไหลแบบหยุ่นหนื ด สภาพหยุ่นหนื ดเชิงเส้ นและไม่ เชิ งเส้ น อิทธิพลของอัตราเฉื อน อุณหภูมิและความดันต่ อ
คุณสมบัติทางกระแสวิทยา วิธีการทดลองเพื่อ วิเคราะห์ หาคุณสมบัติทางกระแสวิทยาของพอลิเมอร์ หลอมเหลว สารละลายพอลิ
เมอร์ และวัสดุยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างกับพฤติกรรมการไหล การประยุกต์ ใช้ ในกระบวนการขึน้ รู ปพอลิเมอร์
หมวดวิชาเคมีอุตสาหกรรม
คม. 680 อุตสาหกรรมเคมี
3 (3 - 0 - 9)
CM680 CHEMICAL INDUSTRIES
สถานการณ์ ของอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย แนวโน้ มการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีในอนาคต กระบวนการผลิต การ
ออกแบบกระบวนการผลิตและหลักการจัดการในระบบอุตสาหกรรมเคมี การพัฒนากระบวนการทางเคมีของสารบริ สุทธิ์ การ
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทางเคมีสาขาต่ างๆในอุตสาหกรรมเคมี
คม. 681 เคมีสาหรับกระบวนการผลิต
3 (3 - 0 - 9)
CM681 PROCESS CHEMISTRY
สารเคมีอินทรี ย์ที่ได้ จากการสั งเคราะห์ การค้ นหา การออกแบบและเลื อกวิธี การสั งเคราะห์ สาหรั บการขยายขนาด
กระบวนการผลิต การเลือกวัตถุดบิ สารเคมี การวางแผนการขยายขนาดกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและตั้งลักษณะเฉพาะ
การเข้ าใจหลักการของวิศวกรรมเคมี ข้ อควรพิจารณาสาหรับกระบวนการผลิตทีป่ ลอดภัย เคมีสะอาด
คม. 780 อุตสาหกรรมเคมีข้นั สู ง
3 (3 - 0 - 9)
CM780 ADVANCED INDUSTRIAL CHEMISTRY
มุมมองด้ านเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ นวัตกรรมและสิ่ งแวดล้ อมสาหรั บกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีบางชนิด
ที่มาของแหล่ งวัตถุดบิ และพลังงานที่ใช้ ในการผลิต อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ จากภาคการเกษตร ค่ าใช้ จ่ายของกระบวนการผลิต ข้ อ
ควรพิจาณาสาหรับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์
วิชาเลือก
หมวดวิชาเคมีอนิ ทรีย์
คม. 605 เคมีของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
3 (3 - 0 - 9)
CM605 CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCT
การสั งเคราะห์ ทางเคมีและทางชี วภาพของผลิตภั ณฑ์ ทางธรรมชาติ การวิเคราะห์ โครงสร้ าง ประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

คม. 705 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
CM705 SPECIAL TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY
หัวข้ อพิเศษเกีย่ วกับเรื่ องทีก่ าลังเป็ นทีส่ นใจในวงการเคมีอนิ ทรีย์

3 (3 - 0 - 9)

หมวดวิชาเคมีอนินทรีย์
คม. 615 โลหะอินทรีย์ในสิ่งแวดล้ อม และโลหะทรานสิชั่น
3 (3 - 0 - 9)
CM615 ORGANOMETALLICS IN THE ENVIRONMENT AND TRANSITION METALS
ธาตุกลุ่มหลักและทรานสิชั่นในการเกิดเป็ นสารประกอบโลหะอินทรีย์ การสั งเคราะห์ และประยุกต์ ใช้ งานของสารประกอบ
เมทอลไฮไดรด์ เมทอลคาร์ บอไนด์ คาร์ ไบด์ และ อัลไคน์ ของสารออร์ กาโนเมทาลิก เสถียรภาพของสารประกอบโลหะอิน ทรีย์ ใน
สภาวะสิ่ งแวดล้ อม การประยุกต์ ใช้ สารประกอบโลหะอินทรย์ ในสิ่ งแวดล้ อมในปัจจุบัน และ สารประกอบโลหะอินทรีย์ของธาตุท
รานสิชั่นทีน่ ามาประยุกต์ ใช้ เป็ นตัวเร่ งปฏิกริยาแบบเอกพันธุ์ กลไกการเร่ งปฏิกริยา การประยุกต์ ใช้ ในด้ านการสังเคราะห์ สารอินทรีย์
และในด้ านอุตสาหกรรม
คม 715 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
CM715 SPECIAL TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY
หัวข้ อพิเศษเกีย่ วกับเรื่ องทีก่ าลังเป็ นทีส่ นใจในวงการเคมีอนินทรีย์

3 (3 - 0 - 9)

หมวดวิชาเคมีวเิ คราะห์
คม. 626 เทคนิคการเก็บและการเตรียมตัวอย่ าง
3 (3 - 0 - 9)
CM626 SAMPLE COLLECTION AND PREPARATION TECHNIQUES
การวางแผน เทคนิค ขั้นตอน และอุปกรณ์ ในการเก็บตัวอย่ างทั้งทางด้ านสิ่งแวดล้อม อาหาร ยา และทาง
การแพทย์ วิธีทางสถิตสิ าหรับการเก็บตัวอย่ าง วิธีการเตรียมตัวอย่ างสาหรับการวิเคราะห์ ทางเคมี การสกัดแบบของเหลว-ของเหลว
การสกัดแบบโซลิดเฟส การสกัดแบบไมโคร และเทคนิคการสกัดแบบแอคซีเลอเรทโซลเวนท์ การย่อยและการละลาย การย่ อยแบบ
เปี ยก การย่ อยด้ วยการเผา การย่ อยด้ วยคลื่นไมโครเวฟ รวมถึงการประกันคุณภาพของผลการวิเคราะห์ การตรวจสอบความเชื่ อมัน่
ของการวิเคราะห์ การทดสอบประสิทธิภาพเครื่ องมือวิเคราะห์
คม. 725 หัวข้ อพิเศษทางเคมีวเิ คราะห์
3 (3 - 0 - 9)
CM725 SPECIAL TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY
หัวข้ อพิเศษเกีย่ วกับเรื่ องทีก่ าลังเป็ นทีส่ นใจในวงการเคมีวเิ คราะห์ รวมถึงเทคนิควิเคราะห์ ใหม่ ในอุตสาหกรรมยา
การแพทย์ อาหาร การเกษตรและสิ่งแวดล้ อม
หมวดวิชาเคมีเชิงฟิ สิ กส์
คม. 635 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับนาโน
3 (3 - 0 - 9)
CM635 NANOSCALE SCIENCE AND TECHNOLOGY
สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ และควอนตัมเคมีของสารที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร การเปรียบเทียบสมบัติ
ของสารในระดับนาโนเมตรกับสารทีม่ ขี นาดอื่นๆ ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับสมบัตขิ องสารประเภทนาโน การทานายสมบัตขิ องสารนาโน
จากค่ าทางเคมีเชิงฟิ สิ กส์ การประยุกต์ ใช้ นาโนเคมีในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ของนาโนเคมี

คม. 736 หัวข้ อพิเศษทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
CM736 SPECIAL TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY
หัวข้ อพิเศษเกีย่ วกับเรื่ องทีก่ าลังเป็ นทีส่ นใจในวงการเคมีเชิงฟิ สิกส์

3 (3 - 0 - 9)

หมวดวิชาเคมีคอมพิวเตอร์
คม. 645 หลักและการประยุกต์ ในเคมีคอมพิวเตอร์
3 (3 - 0 - 9)
CM645 PRINCIPLE AND APPLICATIONS IN COMPUTATIONAL CHEMISTRY
ระบบปฏิบัตกิ ารและเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ หลักการแบบจาลองโมเลกุล กลศาสตร์ เชิงโมเลกุล บทนาของการคานวณ
กลศาสตร์ ควอนตัม วิธีแอบอินิชิโอและเซมิเอมพิริกลั ขั้นสู ง ทฤษฎีเดนซิตฟี ังก์ ชันนัล วิธีการจาลองทางคอมพิวเตอร์ วิธีพลศาสตร์
เชิงโมเลกุลและการประยุกต์ ใช้ ในระบบชีววิทยา
คม. 745 เคมีเชิงชีวฟิ สิกส์
3 (3 - 0 - 9)
CM745 BIOPHYSICAL CHEMISTRY
อุณหพลศาสตร์ เชิ งสารละลายและจลนพลศาสตร์ เคมีต่อกลไกการเกิดกระบวนการทางชี วเคมีซึ่งเกี่ยวข้ องกับโปรตีน
ไขมัน น้าตาล และกรดนิ วคลีอิก วิธีทางไฮโดรไดนามิคและอิเล็กโทรโฟรี ติคสาหรั บการแยกและแจงสมบัติของมหโมเลกุล การ
ประยุกต์ สาหรับการพับตัวของโปรตีน การเกิดเกลียวของกรดนิวคลีอคิ การเกิดไมเซลล์ การจับตัวของลิแกนด์ และกระบวนการแอซ
เซมบลี ปัจจัยทางกายภาพและเคมีต่อกระบวนการทางชีวเคมี อันตรกิริยาระหว่ างโปรตีนกับกรดนิวคลีอิค และการเร่ งปฏิกิริยาของ
เอนไซม์
หมวดวิชาปิ โตรเคมี
คม. 666 กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
3 (3 - 0 - 9)
CM666 SEPARATION PROCESS IN PETROCHEMICAL INDUSTRIES
เคมีเชิงฟิ สิกส์ ของระบบหลายวัฏภาค ความสามารถในการใช้ ตวั ทาลายสกัด การขนถ่ ายมวลของก๊ าซและของเหลว
กระบวนการสกัด กระบวนการกลัน่ และกระบวนการดูดซับก๊ าซ การร่ อนและการแยกเชิงกล กระบวนการแยกตะกอน การกรอง
และกระบวนการอบแห้ ง เครื่ องมือและอุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการแยกในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
คม. 765 การออกแบบถังปฏิกรณ์ เคมี
3 (3 - 0 - 9)
CM765 CHEMICAL REACTOR DESIGN
จลนพลศาสตร์ ของปฏิกริ ิยาเคมี ประเภทของถังปฏิกรณ์ เคมี ส่ วนประกอบและสมบัตเิ ฉพาะของถังปฏิกรณ์ ชนิดเคมีต่าง
ๆ หลักการเบื้องต้นในการปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับถังปฏิกรณ์ เคมี การคานวณทางอุณหพลศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ เพื่อการออกแบบ
และเลือกใช้ ถังปฏิกรณ์ เคมีทเี่ หมาะสมกับกระบวนการเคมีประเภทต่ าง ๆ

หมวดวิชาเคมีพอลิเมอร์
คม. 675 พลาสติกแตกสลายทางชีวภาพได้
3 (3 - 0 - 9)
CM675 BIODEGRADABLE PLASTICS
พอลิเมอร์ ที่สังเคราะห์ จากสารประกอบทางชี ว ภาพ การจาแนกพลาสติกแตกสลายทางชี วภาพได้ ปั จจัยที่มีผลต่ อ
กระบวนการแตกสลายทางชี วภาพ เทคนิค เครื่ องมือและวิธีมาตรฐานที่ใช้ ในการทดสอบการแตกสลายทางชี วภาพ การวิเคราะห์
วงจรชีวติ ของพลาสติกแตกสลายทางชีวภาพได้ ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
คม. 776 หัวข้ อพิเศษทางพอลิเมอร์
CM776 SPECIAL TOPICS IN POLYMER
หัวข้ อพิเศษเกีย่ วกับเรื่ องทีก่ าลังเป็ นทีส่ นใจในวงการพอลิเมอร์ และเทคโนโลยี

3 (3 - 0 - 9)

หมวดวิชาเคมีอุตสาหกรรม
คม. 685 เทคนิคการจัดการและการประกันคุณภาพ
3 (3 - 0 - 9)
CM685 MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE TECHNIQUES
การวิเคราะห์ ต้นทุน เชิงกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงด้ านเคมี ข้ อกาหนด กฎระเบียบมาตรฐาน ประกาศทีเ่ กีย่ วข้ อง
การสื บค้ นการใช้ คอมพิวเตอร์ วิธีปฏิบัตทิ ดี่ ใี นขบวนการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพและการจัดการแนวใหม่ รู ปแบบการ
ควบคุมคุณภาพและการเฝ้าระวัง การประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
คม. 786 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอุตสาหกรรม
CM786 SPECIAL TOPICS IN INDUSTRIAL CHEMISTRY
หัวข้ อพิเศษเกีย่ วกับเรื่ องทีก่ าลังเป็ นทีส่ นใจในวงการเคมีอตุ สาหกรรม

3 (3 - 0 - 9)

วิทยานิพนธ์
คม. 800 วิทยานิพนธ์
18 หน่ วยกิต
CM800 THESIS
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาเคมี เขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับเคมี
และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
-ไม่ ม-ี
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
-ไม่ ม-ี
4.2 ช่ วงเวลา
-ไม่ ม-ี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-ไม่ ม-ี

5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาเคมี เขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับเคมี
และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐาน ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจหลักการเขียนโครงร่ างวิจยั และการเขียนรายงานวิชาการ
2. สามารถแก้ ไขปัญหาโดยวิธีการวิจยั
3. สามารถบูรณาการความรู้ จากองค์ ความรู้ ต่างๆมาใช้ ในการทาวิจยั ได้
4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้ นข้ อมูล
5. สามารถใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ และเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจยั
6. สามารถใช้ ความรู้ ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์
ผลการทดลอง
7. สามารถนาเสนอผลงานทางวิชาการโดยการเขียนและการพูดได้อย่ างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพเป็ นทีย่ อมรับ
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
18 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษา
และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาจะต้ องเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี เพื่อเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีดาเนินการแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน
(3) อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สานักคณะกรรมการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาต้ องเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนทีก่ าหนดไว้ ในข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
(2) นักศึกษาต้ องจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาทีต่ ้ องการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ และเมื่อ
นักศึกษาจัดทาโครงร่ างวิทยานิพนธ์ เสร็จ นักศึกษาจะต้ องเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี เพื่อเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดาเนินการแต่ งตั้งอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะต้ องประกอบด้ วย 1) อาจารย์ ประจา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีไ่ ม่ ได้ ทาหน้ าทีอ่ าจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ 2) อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย

5.5.3 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และการสอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S จะต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
5.6.1 กาหนดให้ ศึกษาวิชาบังคับ 1 หน่ วยกิต วิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชา 9 หน่ วยกิต และวิชาเลือก 6 หน่ วย
กิต ในปี การศึกษาแรก ก่อนการลงทะเบียนและสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
5.6.2 ศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่า 15 หน่ วย
กิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่ า 3.00
5.6.3 อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ ร่วม (ถ้ ามี)
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 ประเมินคุณภาพข้ อเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ โดย คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ทมี่ ี
คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 3 ท่ าน
5.7.2 ประเมินความก้ าวหน้ าในระหว่ างการทาวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จากรายงานความก้ าวหน้ าวิทยานิพนธ์ ทผี่ ่านการรับรองจากอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาโท สาขาเคมี
5.7.3 ประเมินการนาเสนอผลงานวิจยั โดยการตีพมิ พ์ หรื อดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับ
การยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ วชิ าการ หรื อ เสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding) ทีเ่ ป็ นการ
ตีพมิ พ์บทความฉบับเต็ม (Full text) อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง โดยมีกรรมการกลัน่ กรอง (Peer review) ก่ อนการตีพมิ พ์ หรื อนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการ
5.7.4 ประเมินคุณภาพของผลงานวิจยั โดยการสอบวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ให้ ครบตามจานวนหน่ วยกิตทีก่ าหนดในหลักสู ตรในภาค
การศึกษาทีย่ ื่นคาร้ องขอเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อการสอบ
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อมีผลทดสอบภาษาอังกฤษเป็ นไปตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัย
กาหนด
(3) นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นคาร้ องขอสอบวิทยานิพนธ์ ได้ หลังจากคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
มีมติอนุมตั ใิ ห้ นกั ศึกษาผ่านการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ แล้ ว และนักศึกษาจะต้ องค้ นคว้ าและเขียนวิทยานิพนธ์ โดยปรึกษากับ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อย่ างสมา่ เสมอนับจากวันทีไ่ ด้ รับการอนุมตั ผิ ่านการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ เป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อย
120 วัน จึงมีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อการสอบได้
(4) เมื่ออาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เห็นว่ านักศึกษาพร้ อมทีจ่ ะเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อการสอบ ให้ ยื่น
คาร้ องเสนอคณบดีเพื่อแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จากคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ การแต่ งตั้งกรรมการ
เพิม่ เติมหรื อเปลีย่ นแปลง สามารถกระทาได้ ในกรณีทมี่ เี หตุผลและความจาเป็ น

(5) อาจารย์ ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ต้ องประกอบด้ วย อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ไม่ ได้ ทา
หน้ าที่อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทาหน้ าที่ประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยที่ อาจารย์ ประจา และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จะต้ องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรื อเทียบเท่ า หรื อเป็ น
ผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ากว่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์ กัน และต้ องมีประสบการณ์ ในการ
ทาวิจยั ทีไ่ ม่ ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(6) การดาเนินการทาและการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนทีก่ าหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
(7) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ ทาโดยเปิ ดโอกาสให้ บุคคลทัว่ ไปเข้ าร่ วมฟังและซักถามในช่ วงการนาเสนอ
วิทยานิพนธ์ ได้
(8) นักศึกษาจะต้ องสอบให้ ได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) โดยได้ รับมติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลการศึกษาให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่อหนึง่ หน่ วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A

A-

B+

B

B-

C+

C

D

4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00

F
0

1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C
เท่ านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับ
ภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หรื อระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซ้าในรายวิชานั้นได้ เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออก
จากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ ค่าระดับตามความในวรรคสองนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การสอบภาษาอังกฤษ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
1) สุ่ มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่ าผลการเรียนรู้ ทกี่ าหนดสอดคล้ องกับความรับผิดชอบในหลักสู ตร
2) สุ่ มประเมินข้ อสอบของรายวิชาว่ าครอบคลุมผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดวิชา
3) การเปรียบเทียบวิเคราะห์ คะแนน
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึ กษาลักษณะวิช าต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ ว ยกิต สะสมไม่ น้ อยกว่ า 36 หน่ วยกิต ภายใน
ระยะเวลาไม่ เกิน 4 ปี หรื อ 8 ภาคการศึกษาปกติ
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด หรื อ ศึกษาและสอบผ่ านวิชา มธ.
005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแต่ งตั้ง และนาส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ทพี่ มิ พ์ เย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วพร้ อมกับบันทึกวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม (full text)
ลงในสื่ อบันทึกประเภทแผ่น CD ให้ มหาวิทยาลัย
3.5 ผู้ศึกษาจะต้ องมีผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้ รับการตีพิมพ์ หรื อมีเอกสารยื นยันการตอบรั บการ
ตีพมิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสาร
หรื อสิ่งพิมพ์ วชิ าการ หรื อ เสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding) ทีเ่ ป็ นการตีพิมพ์ บทความฉบับเต็ม (Full
text) อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง โดยมีกรรมการกลัน่ กรอง (Peer review) ก่ อนการตีพมิ พ์ หรื อนาเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการ
3.6ได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีภ่ าควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ครบถ้ วนแล้ ว

