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4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1. ปรัชญาของหลักสูตร
ในการพัฒนาประเทศเพื่อใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตและมีสภาวะความเปนอยูที่ดีขึ้นนั้น นอกจากจะตองเรงพัฒนาคน
แลวยังจะตองทําการสงเสริมความกาวหนาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อนําทรัพยากรตางๆมาใชอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และไมกอใหเกิดผลกระทบในดานลบตอสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งในทางตรงและทางออม ซึ่งหากจะทําใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติอยางแทจริงแลวจําเปนตองอาศัยนักวิทยาศาสตรที่มีความรูความสามารถเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ณ ปจจุบันนี้
ประเทศไทยยังมีจํานวนนักวิทยาศาสตรในปริมาณที่จํากัดและไมเพียงพอที่จะรองรับอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะที่เปนหนวยงานหนึ่งของรัฐในการ
ใหบริการดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนนักวิทยาศาสตรนี้ประกอบกับภาควิชาฯ มีความพรอม
ที่จะทําการขยายการจัดการศึกษาจากระดับบัณฑิตเปนระดับมหาบัณฑิต ซึ่งในการขยายการใหบริการดานการศึกษานี้จะชวยเพิ่มการ
ผลิตนักวิทยาศาสตรสาขาเคมีที่มีความรูและความ สามารถสูงทางวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และสามารถชวยเพิ่มจํานวน
นักวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มพูนความรูหรือการสรางวิทยาการใหมๆ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืน
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต
4.2. วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาเคมีที่มีความเปนเลิศทั้งทางดานวิชาการและการประยุกตใช เพื่อสนองความตองการ
ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติของประเทศ

(2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเขาใจทางเคมีอยางลึกซึ้ง มีศักยภาพ และมีความสามารถในการถายทอดความรู
แกผูอื่นไดและมีจริยธรรมตอสังคม
(3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาเคมีที่มีความสามารถในการดําเนินการวิจัย เพื่อการพัฒนาทางวิชาการ
(4) เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อสนองความตองการของภาครัฐและเอกชน
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2541 ขอ 8 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1. เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี ทางสาขาเคมี หรื อสาขาที่ เที ยบเท าทั้ งในหรื อต างประเทศจากสถาบั นที่ สภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับรองวิทยฐานะ
6.2. ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.5 หรือ
6.3. ตองมีประสบการณในการทํางานทางดานเคมีแลวไมนอยกวา 2 ปโดยมีคํารับรองจากผูบังคับบัญชา หรือหัวหนา
โครงการวิจัย หรือขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ-บัณฑิตศึกษา ของภาควิชา
6.4. ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางตอการศึกษา
6.5. ตองไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
6.6. ตองไมมีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ เวนแตสภา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1. ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
7.2. ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
7.3. เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/
หรือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. ระบบการศึกษา
8.1. เปนหลักสูตรภาคกลางวัน
8.2. การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่ง ๆ เปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่
บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 16 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไม
บังคับ
8.3. รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตร กําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวน “หนวยกิต” หมายถึง หนวยที่แสดงปริมาณการศึกษา
ซึ่งมหาวิทยาลัยอํานวยการใหแกนักศึกษาตามปกติ หนึ่งหนวยกิต หมายถึง การบรรยาย 1 ชั่วโมง หรือปฏิบัติทดลองไม

นอยกวา 2 ชั่วโมง หรือการฝกงานไมนอยกวา 3 ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ สวนการสอนแบบอื่นๆ ใหเปนไป
ตามเกณฑที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนด
8.4. หลักสูตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 ซึ่งเปนแผนการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ
8.5. ขอกําหนดหลักสูตร
8.5.1 นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาไดเมื่อนักศึกษาสอบผานวิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต และวิชาเลือกอยางนอย 3 หนวย
กิต โดยไดรับระดับไมต่ํากวา C และไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 และจะตองสอบประมวลวิชาใหได
ระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
8.5.2 นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธไดเมื่อศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติและจะตองมีหนวยกิต
สะสมไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 ทั้งนี้ตองสอบประมวลวิชาไดระดับ P
แลว และนักศึกษาจะตองสอบผานภาษาตางประเทศตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบ
ภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8.5.3 การสอบวิทยานิพนธ คณบดีอาจแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย 3 คน โดยตองมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเปนกรรมการอยางนอยหนึ่งคน และประธานคณะกรรมการตองไมใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยการสอบวิทยานิพนธที่จะไดรับผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
9.

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ

10.

การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ ไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และ ไมเกิน 12

หนวยกิต
ในภาคการศึกษาใดมีความจําเปนที่ไมอาจลงทะเบียนได นักศึกษาตองลาพักการศึกษา ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
11.

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา

11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
คาระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
11.1.2 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํา
กวา C เทานั้น
11.1.3 การวัดผลวิชาวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิตที่ได
จะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
11.1.4 การสอบประมวลวิชา และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N
(ไมผาน) และไมนับหนวยกิต

11.2 การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอย กวา 39 หนวยกิต
11.2.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
11.2.3 ไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตร
11.2.4 ไดระดับ P ในการสอบประมวลวิชา
11.2.5 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตงตั้ง โดยกรรมการตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และนํา
วิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
11.2.6 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
11.2.7 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกาํ หนด
อีกทั้งตองชําระหนี้สินตาง ๆ ทั้งหมดที่มีกับมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว
12.

ประมาณการคาใชจาย
ใชงบประมาณประจําป หมวดคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และครุภัณฑของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ใชในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรนี้มีคาใชจายโดยเฉลี่ย 60,000 บาท/คน/ป
13.

หลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
13.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
3 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก
6 หนวยกิต
วิชาเลือก
12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
18 หนวยกิต
รวม
39 หนวยกิต
13.3 รหัสวิชา
เลขรหัสวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร ประกอบดวยตัวอักษรยอของหลักสูตร คม. (CM) และตามทายตัวเลข 3 ตัวนํา
หนาชื่อวิชา โดยมีความหมายของตัวเลขแตละหลักดังนี้คือ
เลขหลักหนวย
เลข 0-4 หมายถึง วิชาบังคับของภาควิชา หมายถึงวิชาบังคับและบังคับเลือก
เลข 5-9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเคมีอินทรีย
เลข 0
เลข 1
หมายถึง หมวดวิชาเคมีอนินทรีย

เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาเคมีวิเคราะห
เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาเคมีเชิงฟสิกส
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาเคมีคอมพิวเตอร
เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาสหสาขา
เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาปโตรเคมี
เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาพอลิเมอร
เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาเคมีอุตสาหกรรม
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาการคนควาอยางอิสระหรือปญหาพิเศษหรือสัมมนา
เลขหลักรอย
เลข 6 หมายถึง วิชาระดับตน
เลข 7 หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
เลข 8 หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ

13.4 รายวิชา
13.4.1

วิชาบังคับ
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับทั้ง 3 วิชา รวม 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
คม. 691
ระเบียบวิธีการวิจัย
1 (1-0-3)
คม. 791
สัมมนาเคมี 1
1 (1-0-3)
1 (1-0-3)
คม. 792
สัมมนาเคมี 2
13.4.2 วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับเลือก 2 วิชา รวม 6 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
คม. 600
เคมีอินทรียขั้นสูง
3 (3-0-9)
คม. 610
เคมีอนินทรียขั้นสูง
3 (3-0-9)
คม. 620
เคมีวิเคราะหขั้นสูง
3 (3-0-9)
คม. 630
เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง
3 (3-0-9)
13.4.3 วิชาเลือก
ใหเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่ง ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
และศึกษาอีก 3 หนวยกิต จากหมวดวิชาอื่น หรือในกรณีที่จะเรียนคละหมวด (12 หนวยกิต) ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําภาควิชากอนการลงทะเบียนรายวิชา ดังนี้

13.4.3.1 หมวดวิชาเคมีอินทรีย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม. 605
คม. 606
คม. 607
คม. 608
คม. 705
คม. 706
คม. 707

เคมีอินทรียสังเคราะหขั้นสูง
สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย
เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ
เคมีอินทรียเชิงฟสิกส
เคมีของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
โลหะอินทรียในการสังเคราะหสารอินทรีย
หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.4.3.2 หมวดวิชาเคมีอนินทรีย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม. 615
คม. 616
คม. 715

เคมีวัสดุอนินทรีย
โลหะอินทรียสําหรับเคมีอนินทรีย
หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.4.3.3 หมวดวิชาเคมีวิเคราะห
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม. 625
คม. 626
คม. 627
คม. 628
คม. 629
คม. 725
คม. 726
คม. 727
คม. 728
รหัสวิชา

การวิเคราะหโดยสเปกโทรสโกปขั้นสูง
เทคนิคการแยกทางเคมีวิเคราะหขั้นสูง
เครื่องมือวิเคราะห
ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ
หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห
นาโนเทคโนโลยีในเคมีวิเคราะห
เซนเซอรและเทคนิคใหมในการวิเคราะห
ระบบการวิเคราะหอัตโนมัติ
การประยุกตใชเคมีวิเคราะห
13.4.3.4 หมวดวิชาเคมีเชิงฟสิกส
ชื่อวิชา

คม. 635
คม. 735
คม. 736

นาโนเคมีเชิงฟสกิ ส
ผลึกเหลวและการประยุกต
เทคโนโลยีของจอภาพ

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (0-3-3)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.4.3.5 หมวดวิชาเคมีพอลิเมอร
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม. 675
คม. 676
คม. 677
คม. 678
คม. 775
คม. 776

วัสดุพอลิเมอร
การสังเคราะหและสมบัติของพอลิเมอร
วิศวกรรมศาสตรพอลิเมอร
การตรวจวิเคราะหพอลิเมอร
เทคโนโลยีการขึ้นรูปขั้นสูงของพอลิเมอร
พอลิเมอรในทางการแพทย

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.4.3.6 หมวดวิชาเคมีอุตสาหกรรม
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม. 685
คม. 686
คม. 785

อุตสาหกรรมเคมีและปโตรเลียม 1
เทคโนโลยีการจัดการและการประกันคุณภาพ
อุตสาหกรรมเคมีและปโตรเลียม 2

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.4.3.7 หมวดวิชาปโตรเคมี
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม. 665
คม. 666
คม. 765
คม. 766

กระบวนการปโตรเคมีขั้นสูง
กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
การออกแบบถังปฏิกรณเคมี
หัวขอพิเศษทางปโตรเคมี

13.4.4 วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
คม. 800
วิทยานิพนธ

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หนวยกิต
18

แผนการศึกษา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
คม. 6........
คม. 6........
คม. 6........
คม. 691

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับเลือก
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
ระเบียบวิธีการวิจัย

10 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

9 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต

คม. 6........
คม. 6........ หรือ 7……
คม. 6........ หรือ 7……

วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
10 หนวยกิต

คม. 791
คม. 800

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาเคมี 1
วิทยานิพนธ

10 หนวยกิต

คม. 792
คม. 800

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนาเคมี 2
วิทยานิพนธ

1 หนวยกิต
9 หนวยกิต

1 หนวยกิต
9 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
คม691 ระเบียบวิธีการวิจัย
1 หนวยกิต
CM691 Research Methodology
การสืบคนขอมูล การวางแผนการวิจัย การเขียนขอเสนอโครงงานวิจัย ระเบียบวิธีการทําวิจัยและขอควรปฏิบัติในการทํางาน
วิจัย การเขียนรายงานการวิจัยอยางมีประสิทธิผล และวิธีการนําเสนอผลงานวิจัยรูปแบบตางๆ
(บรรยายสัปดาหละ 1 ชั่วโมง)
คม791 สัมมนาเคมี 1
CM791 Seminar in Chemistry 1
สัมมนาหัวขอที่นาสนใจ
(บรรยายสัปดาหละ 1 ชั่วโมง)

1 หนวยกิต

1 หนวยกิต
คม792 สัมมนาเคมี 2
CM792 Seminar in Chemistry 2
สัมมนาหัวขอที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
(บรรยายสัปดาหละ 1 ชั่วโมง)
วิชาบังคับเลือก
คม600 เคมีอินทรียขั้นสูง
3 หนวยกิต
CM600 Advanced Organic Chemistry
หลักสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารประกอบอินทรีย กลไกการเกิดปฏิกิริยา สารมัธยันต ทฤษฏีปฏิกิริยาเพอริ
ไซคลิก สเตอรีโอเคมีและการสังเคราะหสารอสมมาตร
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม610 เคมีอนินทรียขั้นสูง
3 หนวยกิต
CM610 Advanced Inorganic Chemistry
หลักการของพันธะเคมีในโลหะและอโลหะ โครงสราง สมบัติและปฎิกิริยาของสารประกอบโคออรดิเนชัน อิทธิพลของ
สนามลิแกนดตอสมบัติทางแมเหล็กและอิเล็กทรอนิกสเปคตรา จลนพลศาสตรและกลไกปฏิกิริยาเคมี การประยุกตใชของ
สารประกอบโคออรดิเนชัน
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม620 เคมีวิเคราะหขั้นสูง
3 หนวยกิต
CM620 Advanced Analytical Chemistry
เคมีวิเคราะห ขั้นสูง การเตรียมตัวอยาง การวิเคราะหโดยปริมาตร โดยน้ําหนัก เทคนิคยูวี-วิสซิเบิล ลูมิเนสเซนส
สเปกโทรสโกปและการวิเคราะหโดยเทคนิคทางเคมีไฟฟา
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

คม630 เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง
3 หนวยกิต
CM630 Advanced Physical Chemistry
กฎทั้งสี่ขอของเทอรโมไดนามิกส กฎของแมกซเวลล สมบัติของสารบริสุทธิ์ สารละลาย และสารผสมที่สถานะตางๆ การ
ประยุกตใชเทอรโมไดนามิกสในทางเคมี อัตราปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา ขบวนการปฐม ทฤษฎีของอัตราปฏิกิริยา ตัวเรงและตัว
หนวงปฏิกิริยา การประยุกตใชอัตราปฏิกิริยาในทางเคมี ทฤษฎีตางๆ ทางควอนตัม โครงสรางอะตอมและโครงสรางโมเลกุลแบบ
ซับซอน สมบัติทางไฟฟาของโมเลกุล การประยุกตใชควอนตัมในทางเคมี การประยุกตเทอรโมไดนามิกส อัตราปฏิกิริยาเคมี และเคมี
ควอนตัมเขาดวยกันเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

วิชาเลือก
หมวดวิชาเคมีอินทรีย
คม605 เคมีอินทรียสังเคราะหขั้นสูง
3 หนวยกิต
CM605 Advanced Organic Synthesis
การประยุกตปฏิกิริยาเคมีอินทรียตางๆเพื่อการสังเคราะหสารประกอบอินทรียที่ซับซอนโดยเนนการออกแบบวิธีการ
สังเคราะห การศึกษาขอบเขตและขอจํากัดของปฏิกิริยา
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม606 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย
CM606 Organic Spectroscopy
อินฟราเรดสเปกโทรสโกป อัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซแบบ
โปรตอน คารบอน และแบบสองมิติ แมสสเปกโทรสโกป และอิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

3 หนวยกิต

คม607 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3 หนวยกิต
CM607 Chemistry of Natural Products
การสังเคราะหทางเคมีและทางชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติ การวิเคราะหโครงสราง เคมีและประโยชนของผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม608 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส
3 หนวยกิต
CM608 Physical Organic Chemistry
หลักการสําคัญทางเคมีอินทรียเชิงฟสิกส สมการแฮมเมท ปฏิกริยาที่เกิดผานสภาวะทรานสิชัน-อะโรมาติกซิตี สารมัธยันต
แอนไอออน แคทไอออน แรดิคัล
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

คม705 เคมีของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
3 หนวยกิต
CM705 Heterocyclic Chemistry
วิชาบังคับกอน คม600
โครงสราง สมบัติ การสังเคราะห และปฏิกิริยาของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกซึ่งมีจํานวนอะตอมตั้งแตสามขึ้นไปและมี
ธาตุไนโตรเจน ออกซิเจน ซัลเฟอรหรือเฮเทอโรอะตอมอื่นๆประกอบอยู
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม706 โลหะอินทรียในการสังเคราะหสารอินทรีย
3 หนวยกิต
CM706 Organometallic in Organic Synthesis
วิชาบังคับกอน คม600
โครงสรางและพันธะ กฎสิบแปดอิเล็กตรอน ซิกมาและไพลิแกนด ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่โลหะ และที่ลิแกนด และการประยุกต
เคมีโลหะอินทรียในการสังเคราะหสารอินทรีย
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม707 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย
CM707 Special Topics in Organic Chemistry
วิชาบังคับกอน คม600
หัวขอพิเศษเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเปนที่สนใจในวงการเคมีอินทรีย
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

3 หนวยกิต

หมวดวิชาเคมีอนินทรีย
คม615 เคมีวัสดุอนินทรีย
3 หนวยกิต
CM615 Inorganic Materials Chemistry
โครงสรางและคุณสมบัติของของแข็ง สารกึ่งตัวนํา สารตัวนํายวดยิ่ง เซรามิกส ตัวเรงปฏิกิริยาเอกพันธและวิวิธพันธ วัสดุ
นาโน วัสดุฉลาด
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม616 โลหะอินทรียสําหรับเคมีอนินทรีย
3 หนวยกิต
CM616 Organometallic for Inorganic Chemistry
การศึกษาวิธีการเตรียม ตรวจสอบโลหะอินทรีย ที่ใชเปนตังเรงปฏิกิริยา พรอมทั้งอธิบายสมบัติตางๆ โดยทฤษฏีทาง อนิ
นทรียเคมี
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

คม715 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย
CM715 Special Topics in Inorganic Chemistry
วิชาบังคับกอน คม610
หัวขอพิเศษเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเปนที่สนใจในวงการเคมีอนินทรีย
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

3 หนวยกิต

หมวดวิชาเคมีวิเคราะห
คม625 การวิเคราะหโดยสเปกโทรสโกปขั้นสูง
3 หนวยกิต
CM625 Advanced Analytical Spectroscopy
เทคนิควิเคราะหทางสเปกโทรสโกปขั้นสูง เครื่องมือใหมๆ ทั้งการออกแบบ อุปกรณ การประยุกตใชงาน และ
ความกาวหนาของเทคนิคเหลานี้ ยูวี-วิสซิเบิล อินฟาเรด รามาน เอกซเรย อะตอมมิคแอบซอบชัน อะตอมมิคอิมิสชัน อินดักที
ฟรีคับเปลพลาสมา กราไฟตเฟอเนส และระบบไฮไดรด เทคนิคฟลูออเรสเซนส ฟอสฟอเรสเซนส เคมิลูมิเนสเซนส
และแมสสเปกโทรเมตรี
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม626 เทคนิคการแยกทางเคมีวิเคราะหขั้นสูง
3 หนวยกิต
CM626 Advanced Analytical Separation Techniques
เทคนิคการแยกขั้นสูง แกสโครมาโทกราฟ และ โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงสมัยใหม ไอออนโครมาโทกราฟ การ
สกัดแบบซูปเปอร คริติคอลฟลูอิด(เอสเอฟอี) ซูปเปอร คริติคอลฟลูอิดโครมาโท-กราฟ (เอสเอฟซี) แคปลารีอิเลคโทรโฟไลซิส (ซีอี)
การเตรียมตัวอยางและการประยุกตใชทั้งทางสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม และตัวอยางทางชีวภาพ และความกาวหนาของเทคนิค
เหลานี้
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม627 เครื่องมือวิเคราะห
3 หนวยกิต
CM627 Instrumental Analysis
การวิเคราะหโดยเครื่องมือ อินฟาเรด นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ สเปกโทรสโกป แมสสเปกโทรเมตรี อะตอมมิค
สเปกโทรสโคป วิเคราะหโดยความรอน โครมาโทกราฟ และ แคปลารีอิเลคโทรโฟไลซิส
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม628 ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ
1 หนวยกิต
CM628 Instrumental Analysis Laboratory
ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ อินฟาเรด นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ สเปกโทรสโกป แมสสเปกโทรเมตรี อะตอม
มิคสเปกโทรสโกป การวิเคราะหโดยความรอน โครมาโทกราฟ และ แคปลารีอิเลคโทรโฟไลซิส
(ปฏิบัติการในหองทดลองสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

คม629 หัวขอพิเศษทางเคมีวิเคราะห
3 หนวยกิต
CM629 Special Topics in Analytical Chemistry
หัวขอสมัยใหมทางเคมีวิเคราะห เรียนรูจากงานวิจัยในวารสารตางประเทศ หรือจากการประชุมวิชาการนานาชาติ
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม725 นาโนเทคโนโลยีในเคมีวิเคราะห
3 หนวยกิต
CM725 Nanotechnology in Analytical Chemistry
วิชาบังคับกอน คม620
ความสัมพันธของนาโนเทคโนโลยีกับเคมีวิเคราะห ระบบการวิเคราะหแบบยอสวนทั้งระบบ การทําไมโครฟาบริเคชัน
การสรางระบบชิพ สําหรับการวิเคราะห การปอนสารและการขับเคลื่อนสารละลายในชองระดับไมโคร ระบบการตรวจวัด และการ
ประยุกตใชงาน งานวิจัยตางๆดานการพัฒนาอุปกรณ
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม726 เซนเซอรและเทคนิคใหมในการวิเคราะห
3 หนวยกิต
CM726 Sensors and Novel Analytical Techniques
วิชาบังคับกอน คม620
เซนเซอรชนิดตางๆ เคมิคอลเซนเซอร ไบโอเซนเซอร และฟสิกัลปเซนเซอร การออกแบบ การประยุกตใชงาน เทคนิค
ใหมในการวิเคราะห ดานสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การตรวจพิสูจนหลักฐาน และทางการแพทย
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม727 ระบบการวิเคราะหอัตโนมัติ
3 หนวยกิต
CM727 Automation analysis
วิชาบังคับกอน คม620
เทคนิคการวิเคราะหขั้นสูงของโฟลอินเจคชัน การวิเคราะหแบบสตอปโฟล และ การวิเคราะหแบบซีเควนเชียล การการ
กระจายของสารละลาย การออกแบบระบบ ระบบตรวจวัด ระบบการวิเคราะหแบบอัตโนมัติ และการประยุกตใชงาน
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม728 การประยุกตใชเคมีวิเคราะห
3 หนวยกิต
CM728 Application of Analytical Chemistry
การประยุกตใชเคมีวิเคราะหในทางสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม ทางยา อาหาร ทางการแพทย และ ดูงานนอกสถานที่
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

หมวดวิชาเคมีเชิงฟสิกส
คม635 นาโนเคมีเชิงฟสิกส
3 หนวยกิต
CM635 Physical Nanochemistry
สมบัติทางเทอรโมไดนามิกส จลนศาสตร และควอนตัมเคมีของสารที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร การ
เปรียบเทียบสมบัติของสารในระดับนาโนเมตรกับสารในที่มีขนาดอื่นๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสมบัติของสารประเภทนาโน การทํานาย
สมบัติของสารนาโนจากคาทางเคมีฟสิกัล การประยุกตใชนาโนเคมีในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีตางๆ ของนาโนเคมี
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม735 ผลึกเหลวและการประยุกต
CM735 Liquid Crystals and Applications

3 หนวยกิต

วิชาบังคับกอน คม630
สมบัติของสารผลึกเหลวประเภทตางๆ เนมาติก คอเรสเตอริก สเมกติก และผลึกออนแบบตางๆ ผลึกเหลวแบบเทอโมทรอปค
และแบบไลโอทรอปคความสัมพันธระหวางรูปรางของโมเลกุลกับสมบัติผลึกเหลว ทฤษฎีตางๆ ที่ใชอธิบายสมบัติของผลึกเหลว
สมบัติทางแสง สมบัติทางไฟฟา สมบัติทางแมเหล็ก และสมบัติอื่นๆ ของสารผลึกเหลว การประยุกตใชผลึกเหลวในการทําจอภาพแบบ
ตางๆ การประยุกตใชในทางเคมี กายภาพและชีวภาพ
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม736 เทคโนโลยีของจอภาพ
3 หนวยกิต
CM736 Display Technology
วิชาบังคับกอน คม630
เคมีฟสิกัลของจอภาพแบบตางๆ สารเคมีที่ใช ทฤษฎีและการทํางาน การสรางจอภาพแบบผลึกเหลว แบบหลอดภาพรังสีคา
โทด แบบพลาสมา, ทินฟลมทรานซิสเตอรแอลซีดี และ แบบไบดอลูมิเนสเซนสรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยของจอภาพ
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
หมวดวิชาเคมีพอลิเมอร
คม675 วัสดุพอลิเมอร
3 หนวยกิต
CM675 Polymeric Materials
คําจํากัดความของวัสดุพอลิเมอร ประเภทและการจําแนก พอลิเมอรในธรรมชาติและพอลิเมอรสังเคราะห การสังเคราะห
และคุณสมบัติ การตรวจวิเคราะห พอลิเมอรกับสิ่งแวดลอม ทิศทางของพอลิเมอรในอนาคต การนําไปประยุกตใชและมูลคาของ
อุตสาหกรรมพอลิเมอร
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม676 การสังเคราะหและสมบัติของพอลิเมอร
CM676 Synthesis and Properties of Polymers

3 หนวยกิต

ประเภทและกลไกของกระบวนการที่ใชในการสังเคราะหพอลิเมอร พอลิเมอรไรเซชันแบบควบแนน และแบบเติม ทั้งในกรณีการเตรียมพอลิ
เมอรเดี่ยว และพอลิเมอรรวม สารเคมี และภาวะที่ใชในการสังเคราะห สารเติมแตงที่ใช การผลิตพอลิเมอรที่สําคัญทางการคาในระดับอุตสาหกรรม
คุณสมบัติพื้นฐาน และการประยุกตใช
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม677 วิศวกรรมศาสตรพอลิเมอร
3 หนวยกิต
CM677 Polymer Engineering
คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุพอลิเมอร การเสียรูปและการแตกหักของพอลิเมอร การวัดคาความเคน ความเครียด การยืดออก
คุณสมบัติทางไฟฟาของพอลิเมอร พอลิเมอรที่นําไฟฟาได พอลิเมอรเสริมแรง พอลิเมอรชนิดผสม พอลิเมอรชนิดหลายตัวรวม
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม678 การตรวจวิเคราะหพอลิเมอร
3 หนวยกิต
CM678 Polymer Characterization and Analysis
เทคนิคที่ใชในการตรวจวิเคราะหคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของพอลิเมอร การตรวจหาน้ําหนักโมเลกุล ความหนืด
การประยุกตใชเทคนิคทางสเปกโตรสโคป เทคนิคการกระเจิงและหักเหของรังสี หลักการวิเคราะหดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
การวิเคราะหคุณสมบัติทางความรอน คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางไฟฟา
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม775 เทคโนโลยีการขึ้นรูปขั้นสูงของพอลิเมอร
3 หนวยกิต
CM775 Advanced Polymer Processing Technology
วิชาบังคับกอน คม675
ขั้นตอนในกระบวนขึ้นรูปวัสดุพอลิเมอร การเตรียมวัสดุ เทคนิควิธีที่ใชในการขึ้นรูป ไดแก การหลอ การเปา การฉีด การรีด
กลิ้ง การเคลือบ การอัดรีด การขึ้นรูปรอน การอัดแบบชนิดหมุน การขึ้นรูปเสนใย ปญหาที่พบในกระบวนการขึ้นรูปและแนวทางแกไข
ศึกษาและดูงานนอกสถานที่
คม776 พอลิเมอรในทางการแพทย
3 หนวยกิต
CM776 Polymers in Medicine
วิชาบังคับกอน คม675
ชนิดและขอกําหนดของพอลิเมอรที่สามารถนํามาประยุกตใชในทางการแพทย คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี
ปฏิกิริยาระหวางระบบตางๆ ในรางกายกับวัสดุพอลิเมอรที่ใช ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชงานของพอลิเมอร ความกาวหนาในงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับพอลิเมอรประเภทนี้
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)

หมวดวิชาเคมีอุตสาหกรรม
คม685 อุตสาหกรรมเคมีและปโตรเลียม 1
3 หนวยกิต
CM685 Chemical and Petroleum Industries I
กระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตและการจัดการในระบบอุตสาหกรรมเคมีและปโตรเลียม การประกัน
คุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม การประยุกตใชความรูทางเคมีสาขาตางๆ ในอุตสาหกรรมเคมีและปโตรเลียม สถานการณของ
อุตสาหกรรมเคมีและปโตรเลียมในประเทศไทย แนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีและปโตรเลียมในอนาคต
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
คม686 เทคนิคการจัดการและการประกันคุณภาพ
3 หนวยกิต
CM686 Management Technology and Quality Assurance
พื้นฐานการวิเคราะหตนทุนเชิงกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงดานเคมี ขอกําหนด กฎระเบียบมาตรฐาน ประกาศที่
เกี่ยวของ การสืบคนการใชคอมพิวเตอร วิธีปฏิบัติที่ดีในขบวนการผลิต ระบบการควบคุณภาพในความปลอดภัยแนวใหม การ
ควบคุมคุณภาพและการเฝาระวัง
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
3 หนวยกิต
คม785 อุตสาหกรรมเคมีและปโตรเลียม 2
CM785 Chemical and Petroleum Industries II
เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอมของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอนุพันธ รวมถึงอุตสาหกรรม
เคมีบางชนิด โดยเนน กระบวนการเบื้องตน และรายละเอียดของการปฏิบัติการ
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
หมวดวิชาปโตรเคมี
คม665 กระบวนการปโตรเคมีขั้นสูง
3 หนวยกิต
CM665 Advanced Petrochemical Processes
การสํารวจและขุดเจาะแหลงปโตรเลียม กระบวนการแครกกิงรีฟอรมมิง ไอ ไรเซซัน เพื่อผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี การ
คัดเลือกตัวเรงปฏิกิริยาชนิดเอกพันธและวิวิธพันธ และสภาวะที่เหมาะสมเพื่อใชในกระบวนการปโตรเคมีและการพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมปโตรเคมีในอนาคต
คม666 กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
3 หนวยกิต
CM666 Separation Process in Petrochemical Industries
เคมีเชิงฟสิกสของระบบหลายวัฏภาคของอุตสาหกรรมปโตรเคมี การขนถายมวลของกาซและของเหลว การคํานวณเพื่อการ
ออกแบบกระบวนการสกัด หอกลั่นลําดับสวนและกระบวนการดูดซับกาซและการแยกโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงในระดับ อุตสาหกรรม

คม765 การออกแบบถังปฏิกรณเคมี
3 หนวยกิต
CM765 Chemical Reactor Design
จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาเคมี ประเภทของถังปฏิกรณเคมี สวนประกอบและสมบัติเฉพาะของถังปฏิกรณชนิดเคมีตาง ๆ
หลักการเบื้องตนในการปฏิบัติการเกี่ยวกับถังปฏิกรณเคมี การคํานวณทางอุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรเพื่อการออกแบบและ
เลือกใชถังปฏิกรณเคมีที่เหมาะสมกับกระบวนการเคมีประเภทตาง ๆ
คม766 หัวขอพิเศษทางปโตรเคมี
3 หนวยกิต
CM766 Special Topics in Petrochemistry
หัวขอสมัยใหมทางปโตรเคมีเรียนรูจากงานวิจัยในวารสารตางประเทศหรือจากเอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติ

วิทยานิพนธ
คม800 วิทยานิพนธ
CM800 Thesis
การทําวิจัยภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

18 หนวยกิต

