
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเคม ี

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา         มหาวทิยาลยับูรพา 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา    คณะวทิยาศาสตร์/  ภาควชิาเคมี 

 

หมวดที ่ 1.  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 

1. ช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย:          หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี 

ภาษาองักฤษ:      Master of Science Program in Chemistry 
 

2.    ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   
ช่ือปริญญาภาษาไทย: วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี) 
ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ: Master of Science (Chemistry) 
อกัษรยอ่ภาษาไทย: วท.ม. (เคมี) 
อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ:   M.Sc. (Chemistry) 
 

3. วชิาเอก 
ไม่มี 

 
4.   จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
       5.1  รูปแบบ                                              
               เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท  
       5.2  ภาษาทีใ่ช้                                           
               ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา                                
       รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมคัรเขา้ศึกษาได ้

       5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่               
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               เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 
5.4 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 เปิดสอนภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา  2554 
  สภาวชิาการมหาวทิยาลยับูรพาเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี   6/2553   
  วนัท่ี  24  เดือนธนัวาคม  พ.ศ.  2553 
  สภามหาวทิยาลยับูรพาเห็นชอบหลกัสูตร  ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2554   
  วนัท่ี  19  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
              หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2556 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัจบการศึกษา 
             นกัวทิยาศาสตร์ ครูและอาจารยใ์นหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ 
ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเคมี 
 
9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน/คุณวุฒิการศึกษา/
มหาวทิยาลัย/ประเทศ(กรณจีบจากต่างประเทศ/ปี พ.ศ.) 
       1.  นางสาวรุ่งนภา  แซ่เอ็ง        เลขประจ าตัวประชาชน  4-1017-0003x-xx-x 
            Doctor of Agricultural Science (Organic Chemistry), Nagoya University, Japan   
   พศ. 2542 
            วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีอินทรีย)์, มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2538 
            วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2534 
                  ต าแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
             2.  นางสาวสุชญา  ผ่องใส       เลขประจ าตัวประชาชน   3-1602-0001x-xx-x 

Doctor of Philosophy  (Physical and Theoretical Chemistry), University of Bristol, 
UK. พ.ศ. 2544 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีเชิงฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2537 

                   วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2534 
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                     ต าแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
             3.  นางสาวอภิญญา  นวคุณ           เลขประจ าตัวประชาชน  3-2404-0012x-xx-x 

Doctor of Sciences (Earth and Planetary Sciences), Tokyo Institute of Technology, 
Japan พ.ศ. 2548 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2541 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2539 

  ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
      4.  นายสมศักดิ์  ศิริไชย        เลขประจ าตัวประชาชน   3-9599-0013x-xx-x 

Doctor of Philosophy (Analytical Chemistry), University of London (Imperial 
College), UK.  พ.ศ. 2544 

                   วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2538 
                   วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2535 
                  ต าแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
              5.  นางสาวอุทยัวรรณ  ศิริอ่อน     เลขประจ าตัวประชาชน  3-1803-0012x-xx-x 
   Doctor of Philosophy (Chemistry), Inha University, Korea  พ.ศ. 2551 
   วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2547 
   วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2544 
 ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
 
10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
                     ในสถานท่ีตั้ง 
  นอกสถานท่ีตั้ง 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
          วชิาเคมีเป็นรากฐานท่ีส าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นฐานรองรับความกา้วหนา้ของ
เศรษฐกิจ การสร้างบุคลากรใหมี้ความสามารถในการสร้างมูลค่าผลผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรม สร้าง
ผลงานวจิยัทางดา้นเคมีและสร้างองคค์วามรู้ใหมจึ่งมีความส าคญั จากการท่ีประเทศตอ้งมีการเร่งรัด
พฒันาดา้นอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตภูมิภาคตะวนัออก ซ่ึงมีปัจจยัพื้นฐานทางการผลิตท่ีดี 
ไม่วา่จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ และผลิตผลทางการเกษตร ท่ีพร้อมจะน ามาเป็นวตัถุดิบในกระบวนการ
ผลิต จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาก าลงัคนท่ีมีความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์เคมีให้เพียงพอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่ผลผลิตในประเทศและรองรับการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมในเขตภูมิภาคตะวนัออก 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
สถานการณ์ปัจจุบนัในดา้นสังคมนั้น วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีบทบาทส าคญัต่อการพฒันา

สังคม ทั้งโดยตรงและโดยผา่นการพฒันาเศรษฐกิจ บทบาทต่อการพฒันาสังคมโดยตรงตอ้งอาศยั
ความรู้ทางเคมีท่ีเป็นวทิยาการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาคุณภาพชีวติในการด ารงชีวติประจ าวนัดว้ย
สินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ ยาและเวชภณัฑ ์ และการมีส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดปราศจากมลพิษ ท่ีจะส่งผล
ต่อสุขภาพอนามยัท่ีดีข้ึนของคนไทยทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีความพร้อมในการสร้างคุณประโยชน์
แก่ส่วนรวมและพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

  12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
จากสถานการณ์การพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมท่ีกล่าวมา วชิาเคมีจึงเป็นรากฐาน

ท่ีส าคญัในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ การพฒันาคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมไทย การพฒันาหลกัสูตรและการผลิตบณัฑิตจึงมุ่งสู่การสร้างบุคลากรใหมี้ความสามารถในการ
สร้างมูลค่าผลผลิตในอุตสาหกรรม ผลงานวิจยัทางดา้นเคมีและสร้างองคค์วามรู้ใหม่เพื่อเป็นก าลงั
ส าคญัต่อการพฒันาประเทศ 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 ผลิตบณัฑิตและวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศและภูมิภาคตะวนัออกบนฐานความรู้และภูมิปัญญา
ของชุมชน 
 
13.  ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน (เช่น รายวชิา 
ทีเ่ปิดสอนเพือ่ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่) 

13.1  รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
 ไม่มี 
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หมวดที ่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตรและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

- ปรัชญา – 
สร้างมหาบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นเคมีขั้นสูงเพื่อตอบสนองต่อ
แนวนโยบายการพฒันาประเทศดา้นวทิยาศาสตร์สาขาเคมี น าความรู้ไปพฒันาองคก์รสถาบนั 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวทิยาศาสตร์แขนงต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

- ความส าคัญ – 
วชิาเคมีเป็นรากฐานท่ีส าคญัของวทิยาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยซ่ึีงมีความเจริญกา้ว 
หนา้ อยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัความตอ้งการของสังคมมีความผนัแปรไปตามกระแสโลกาภิวฒัน์ 
ภาควชิาเคมี จึงไดด้ าเนินการประเมินหลกัสูตรเพื่อตรวจสอบคุณค่าและผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตร 
และน าผลการประเมินหลกัสูตรมาปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง
ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนวางแผนเพื่อพฒันาการศึกษาของภาควชิาให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางความตอ้งการบุคลากรของประเทศและของทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการขยายตวั
ของภาคอุตสาหกรรมในเขตภูมิภาคตะวนัออก 

- เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร - 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ว่าดว้ย
มาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา เพื่อให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัอุดมศึกษา 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จึงไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต (เคมี) ซ่ึงใชด้ าเนินการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ให้สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานระดบัอุดมศึกษาดงักล่าว และเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัมากยิง่ข้ึนจึงไดป้รับรายวชิาในหมวดวชิาบงัคบัและหมวดวชิาเลือก 

- วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร – 
เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาเคมีขั้นสูง สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือ
สร้างงานวจิยัท่ีมีคุณภาพระดบันานาชาติ รวมทั้งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถสู่
ภาคอุตสาหกรรม  
เพื่อพฒันาใหบ้ณัฑิตสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถ
ในการสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตน



 

 

6 

เช่ียวชาญกบัศาสตร์อ่ืนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ โดย
ผา่นกระบวนการวจิยัในระหวา่งการศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการน าไปประยกุตง์านวทิยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น    ส่ิงแวดลอ้ม 
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต เป็นตน้ 
เพื่อส่งเสริมการคน้ควา้วิจยัและการพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์ภายในประเทศให้อยูใ่นระดบั
ทดัเทียมกบันานาชาติ 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ดัชนีช้ีวดั 

-ปรับปรุงหลกัสูตรเคมีใหมี้
มาตรฐานไม่ต ่ากวา่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

-พฒันาหลกัสูตรโดยศึกษาจาก
หลกัสูตรเคมีในประเทศและ
ต่างประเทศ 
-การวพิากษห์ลกัสูตรโดย
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
-มีการประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

-เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
-แบบการประเมินโดย
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
-รายงานการประเมินหลกัสูตร 

-ปรับปรุงหลกัสูตรเคมีให้
สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของ
สังคม 

-รวบรวมความคิดเห็นจากศิษย์
เก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตมาปรับปรุง
หลกัสูตร 

-รายงานการประเมินความพึง
พอใจการใชบ้ณัฑิตจากผูใ้ช้
บณัฑิต 
-แบบสอบถามบณัฑิตท่ีจบ
การศึกษาใหม่ 

-พฒันาบุคลากรสายการสอน
ใหมี้ความรู้ท่ีทนัสมยั  

-ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้ร่วม
ประชุมวชิาการและผลิตผลงาน
วชิาการอยา่งสม ่าเสมอ 

-ผลงานวชิาการท่ีตีพิมพ ์
-ผลงานท่ีน าเสนอในงาน
ประชุมวชิาการ 

 
-  
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
          1.1  ระบบ  

    จดัระบบการศึกษาแบบระบบทวภิาค  
          1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  ไม่มี 
          1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

  ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
          2.1 วนั-เวลา ด าเนินการเรียนการสอน 
                  จัดการเรียนการสอนในวนัและเวลาราชการ ในกรณีของรายวิชาวิทยานิพนธ์มีการ
ปฏิบติัการนอกเวลาราชการ และในกรณีของรายวิชาท่ีเชิญวิทยากรพิเศษจากภายนอก อาจจดัให้เรียน
นอกเวลาราชการ  
          2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

   เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาเคมี หรือ สาขาวชิาท่ีเทียบเท่าจาก
สถาบนัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยับูรพารับรอง ไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และเป็นผูมี้คุณสมบติัตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2552 

    2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

   1. มีปัญหาทกัษะการค านวณและพื้นฐานทางเคมี 
       2. มีปัญหาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ 

    2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 
    1. ใหล้งทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีจ  าเป็นร่วมกบันิสิตปริญญาตรี ตามความเห็นของกรรมการ

หลกัสูตร ในกรณีปัญหาเก่ียวกบัภาษาองักฤษของนิสิตแรกเขา้ท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์นิสิตตอ้งลงทะเบียน
เรียนและตอ้งผา่นรายวชิาภาษาองักฤษท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

        2. มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยใหค้  าแนะน า 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
       ภาคปกติ 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  
       ใชง้บประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ ในส่วนของภาควิชาเคมี ดงัน้ี 
         หน่วย : บาท 
หมวดรายจ่าย 2554 2555 2556 2557 2558 

1.งบบุคลากร 
2. งบด าเนินการ 
3. งบลงทุน 
4. งบเงินอุดหนุน 

1,438,500 
255,600 
200,000 
850,000 

1,510,425 
255,600 
200,000 
850,000 

1,585,946 
255,600 
300,000 
900,000 

1,665,244 
255,600 
300,000 
900,000 

1,748,506 
255,600 
350,000 
950,000 

รวม 2,744,100 2,816,025 3,041,546 3,120,844 3,304,106 
 
2.7 ระบบการศึกษา  

                  แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
    แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (e-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
    อ่ืนๆ ระบุ 
       2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย (ถ้ามี) 
             เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2553 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 
จ านวนรับเขา้ (ปี1) 10 10 10 15 15 
นิสิตชั้นปีท่ี 2  10 10 10 15 

รวม 10 20 20 25 30 
จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 
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3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลกัสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกติ หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2 

1)  วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
2)  หมวดวชิาบงัคบั                                 6 หน่วยกิต 
3)  หมวดวชิาบงัคบัเฉพาะกลุ่มสาขาและวชิาเลือก 18 หน่วยกิต 

 รายวชิา 
แผน ก แบบ ก 2 

        1)  วทิยานิพนธ์                                                                                  12  หน่วยกติ 
 303699 วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 
    Thesis  
 2) หมวดวชิาบังคับ                                                                         6  หน่วยกติ  

       303591 สัมมนาบณัฑิต 1      1(0-2-1) 
   Graduate Seminar I 
                     303592 สัมมนาบณัฑิต 2      1(0-2-1) 
   Graduate Seminar II 
                     303595 เคมีขั้นสูง      4(4-0-8) 
   Advanced Chemistry 

3) หมวดวชิาบังคับเฉพาะกลุ่มสาขาและวชิาเลอืก        18 หน่วยกติ  
โดยใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี (ทั้งน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์) 

 303692 นาโนเคมี      1(1-0-2)  
   Nanochemistry 

กลุ่มวชิาเคมีอนิทรีย์   
นิสิตท่ีตอ้งการเนน้เคมีอินทรีย ์เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาเคมีอินทรีย ์

หรือสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวชิาเลือกอ่ืน ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต 
ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

       303520 วธีิการแยกสกดัในเคมีอินทรีย ์    2(2-0-4) 
Separation Methods in Organic Chemistry 

 303521 เคมีอินทรียท์ฤษฎี     3(3-0-6) 
Theoretical Organic Chemistry 
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       303522 วธีิทางสเปคโตรสโคปีของสารอินทรีย ์   4(3-3-6) 
Spectroscopic methods of Organic Compounds 

       303523 เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ขั้นสูง I    3(3-0-6)  
Advanced Organic Synthesis I 

       303524 เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ขั้นสูง II    3(3-0-6)  
Advanced Organic Synthesis II 

       303525 เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ และชีวสังเคราะห์   3(3-0-6) 
Natural Products Chemistry and Biosynthesis    

       303526 สเตอริโอเคมี      3 (3-0-6)  
Stereochemistry 

       303527 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง    3(3-0-6)  
Advanced Heterocyclic Chemistry 

 303528 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูง    2(2-0-4)  
Advanced Organic Reaction Mechanism 

       303529 เคมีชีวอินทรีย ์      3(3-0-6) 
Bioorganic Chemistry 

       303620 วธีิการและยทุศาสตร์ในการสังเคราะห์สารแบบอสมมาตร 3(3-0-6) 
Methods and Strategies in Asymmetric Synthesis 

       303621 เคมีของยา      2(2-0-4) 
Chemistry of Drugs 

303622 สารประกอบออกาโนเมทอลลิกในเคมีอินทรียส์ังเคราะห์ 3(3-0-6) 
Organometallic Compounds in Organic Synthesis 

       303623 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติทางทะเล    3(3-0-6) 
Marine Natural Products 

       303624 เคมีคาร์โบไฮเดรต     2 (2-0-4) 
Carbohydrate Chemistry        

       303625 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์I    2 (2-0-4) 
Selected Topics in Organic Chemistry I 

กลุ่มวชิาเคมีเชิงฟิสิกส์ 

นิสิตท่ีตอ้งการเนน้เคมีเชิงฟิสิกส์เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาเชิงฟิสิกส์
หรือสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวชิาเลือกอ่ืน ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วย 
ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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       303530 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1     3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry I 

       303531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2     3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry II 
                     303532 การทดลองทางเคมีเชิงฟิสิกส์    2(0-6-2) 
 Experimental Physical Chemistry 
                     303533 หลกัการจ าลองแบบโมเลกุล 1    3(3-0-6) 
 Principles of Molecular Modeling I 
                     303534 ทฤษฎีกลุ่ม       3(3-0-6) 
 Group Theory 
                     303535 เคมีของของแขง็และพื้นผวิ    3(3-0-6) 
 Solid State and Surface Chemistry 
                     303536 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกและเคมีของของแขง็  3(3-0-6) 
 Electronic Structure and Chemistry of Solids 
                     303537 ซีโอไลทแ์ละสารมีรูพรุนท่ีเก่ียวขอ้ง   3(3-0-6) 
 Zeolites and Related Microporous Materials 
                     303538 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1   2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry I 
                     303539 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2   2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry II 
                     303630 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3     3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry III 
                     303631 หลกัการจ าลองแบบโมเลกุล 2    3(3-0-6) 
 Principles of Molecular Modeling II 
                     303632 เคมีค านวณ      3(1-4-2) 
 Computational Chemistry 
                    303633 เคมีควอนตมั      3(3-0-6) 
 Quantum Chemistry  
                    303638 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3   2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry III 
                   303639 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 4   2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry IV 
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กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย์ 
นิสิตท่ีตอ้งการเนน้เคมีอนินทรียเ์ลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาเคมี 

อนินทรียห์รือสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวชิาเลือกอ่ืน ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 18 
หน่วย ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 303541 เคมีอนินทรียข์ั้นสูง      3(3-0-6) 
   Advanced Inorganic Chemistry 
 303542 เคมีอนินทรียเ์ชิงทฤษฎี     3(3-0-6) 
   Theoretical Inorganic Chemistry 
 303543 ปฏิกิริยา และกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย ์ 3(3-0-6) 
   Inorganic Reactions and Mechanisms 
 303544 สเปคโทรสโกปีส าหรับสารอนินทรีย ์    3(3-0-6) 
   Spectroscopic Methods in Inorganic Chemistry 
 303545 เคมีของสารประกอบออร์กาโนเมตลัลิก   3(3-0-6) 
   Organometallic Chemistry 
 303546 ของแขง็อนินทรีย ์     3(3-0-6) 
   Inorganic Solid 
 303547 เคมีอนินทรียเ์ชิงชีวภาพ     3(3-0-6) 
   Bioinorganic Chemistry  
 303548 ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์อนินทรีย ์    2(0-6-2) 
   Practical Physical Inorganic Chemistry  
 303549 เคมีซุปราโมเลกุล     2(2-0-4) 
   Supramolecular Chemistry 
 303640 ตวัเร่งปฏิกิริยา      2(2-0-4) 
   Catalysis 
 303641 วสัดุศาสตร์อนินทรีย ์    2(2-0-4) 
   Inorganic Materials  
 303845 หวัขอ้พิเศษทางเคมีอนินทรีย์  1     2(2-0-4) 
   Special Topics in Inorganic Chemistry I 
 303846 หวัขอ้พิเศษทางเคมีอนินทรีย์  2     2(2-0-4) 
   Special Topics in Inorganic Chemistry II 

        303849 การศึกษาอิสระในเคมีอนินทรีย ์    2(2-0-4) 
Individual Study in Inorganic Chemistry 
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กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์ 
นิสิตท่ีตอ้งการเนน้เคมีวเิคราะห์เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาเคมีวิเคราะห์

หรือสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวชิาเลือกอ่ืน ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วย 
ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
      

        303550 วธีิวเิคราะห์เคมีเชิงสเปคโตร    3(3-0-6) 
    Spectrochemical Methods of Analysis 
             303551 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ   2(0-6-2) 
                Instrumental Analysis Laboratory 

        303552 การแยกเชิงเคมีและกายภาพ    3(3-0-6) 
               Physical and Chemical Separations 

        303553 เคมีวเิคราะห์เชิงไฟฟ้า     3(3-0-6) 
       Electroanalytical Chemistry      

         303554 สถิติส าหรับเคมีวเิคราะห์     3(3-0-6) 
Statistics for Analytical Chemistry 

          303555 การประกนัคุณภาพในเคมีวเิคราะห์               3(3-0-6) 
Quality assurance in analytical chemistry 

                       303556 การวเิคราะห์เชิงเคมีบนไมโครชิพ    3(3-0-6) 
Chip-based Chemical Analysis 

          303557 เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง     3(3-0-6) 
Advanced Analytical Chemistry 

         303558 โครมาโทรกราฟีขั้นสูง     3(3-0-6) 
   Advanced Chromatography 

         303559 แคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีสขั้นสูง    3(3-0-6) 
   Advanced Capillary Electrophoresis      
                  303650 เคมีวเิคราะห์เชิงส่ิงแวดลอ้ม    3(3-0-6) 
   Environmental Analytical Chemistry 
             303651 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 1    2(2-0-4) 
   Selected Topics in Analytical Chemistry I 
         303652 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 2    2(2-0-4) 
   Selected Topics in Analytical Chemistry II 
         303653 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 3    2(2-0-4) 
   Selected Topics in Analytical Chemistry III 
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         303654 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 4    2(2-0-4) 
   Selected Topics in Analytical Chemistry IV 
         303655 เคมีไฟฟ้าขั้นสูง      3(3-0-6)   
   Advanced Electrochemistry 
        303656 วธีิการตกเคลือบสารก่ึงตวัน า    3(3-0-6) 
   Semiconductor Deposition Methods  
        303657 การวเิคราะห์พื้นผวิและฟิลม์บาง    3(3-0-6) 
   Surface and Thin Film Analysis 

       303658 วธีิทางแมสสเปคโทรเมตรี    3(3-0-6) 
Mass Spectrometric Method  

       303659 เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีใชก้ารไหล    3(3-0-6) 
Flow-based method of Analysis 

   
ความหมายของรหัสวชิา 
เลขรหสั 303 หมายถึง  สาขาวชิาเคมี 
เลขรหสัตวัท่ี 4 หมายถึง  ชั้นปีท่ีเปิดสอน 
เลขรหสัตวัท่ี 5 หมายถึง  หมวดวชิาดงัต่อไปน้ี 
เลข 1 และ 2 หมายถึง  กลุ่มวชิาเคมีอินทรีย ์

 เลข 3 และ 6 หมายถึง  กลุ่มวชิาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
 เลข 4 และ 8 หมายถึง  กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย ์

เลข 5 และ 7 หมายถึง  กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์ 
เลข 9  หมายถึง  กลุ่มวชิาสัมมนา ศึกษาอิสระ หวัขอ้เลือกสรร และวทิยานิพนธ์ 
เลขรหสัตวัท่ี 6 หมายถึง  ล าดบัรายวชิาในหมวดวชิาของเลขรหสัตวัท่ี 5 
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 แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาของนิสิตหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเคมีในแต่ละภาคเรียนของปี

การศึกษาเป็นดงัน้ี 
แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาต้น 
         

303595 เคมีขั้นสูง      4(4-0-8) 
  Advanced Chemistry 

และวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา          6   หน่วยกิต    
จ านวนหน่วยกติรวม 10 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาปลาย 
 303591 สัมมนาบณัฑิต 1      1(0-2-1) 

  Graduate Seminar I 
และวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา          9   หน่วยกิต    

                          จ านวนหน่วยกติรวม 10 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาต้น 
               303592  สัมมนาบณัฑิต 2     1(0-2-1) 
   Graduate Seminar II 

และวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา          3   หน่วยกิต    
 303699 วทิยานิพนธ์                6   หน่วยกิต 

 Thesis    
จ านวนหน่วยกติรวม 10 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาปลาย 
303699 วทิยานิพนธ์                6   หน่วยกิต 
 Thesis    

จ านวนหน่วยกติรวม 6 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา 
(เอกสารแนบหมายเลข  1) 

 
3.2  ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่เอ็ง  เลขประจ าตัวประชาชน  4-1017-0003x-xx-x 

Doctor of Agricultural Science (Organic Chemistry),  
Nagoya University, Japan พศ.2542 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (อินทรียเ์คมี), มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2538 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2533 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้  
303521 เคมีอินทรียท์ฤษฎี 3(3-0-6) 
303523 เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ชั้นสูง I 3 (3-0-6) 
303524 เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ชั้นสูง II 3 (3-0-6) 
303528 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูง 2(2-0-4) 
303624 เคมีคาร์โบไฮเดรต 2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
303521 ทฤษฎีเคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
303523 เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ชั้นสูง I 3 (3-0-6) 
303524 เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ชั้นสูง II 3 (3-0-6) 
303528 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูง 2(2-0-4) 
303624 เคมีคาร์โบไฮเดรต 2(2-0-4) 

  2. นางสาวสุชญา  ผ่องใส  เลขประจ าตัวประชาชน   3-1602-0001x-xx-x  
Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry), University of Bristol,  
United Kingdom พ.ศ. 2544 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีเชิงฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2537 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2534 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  4) 
ภาระการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้  

http://www.sci.buu.ac.th/~chemistry/QAchem/coursesyllabus/postgrad2548_1/303521.doc
http://www.sci.buu.ac.th/~chemistry/QAchem/coursesyllabus/postgrad2548_1/303521.doc
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303531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
303533 เคมีของของแขง็และพื้นผวิ 3(3-0-6) 
303535 เคมีเชิงค านวณ 3(1-4-2) 
303536 การจ าลองแบบโมเลกุล 3(3-0-6) 
303631 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4) 
303632 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
303595 เคมีขั้นสูง 4(8-0-8) 
303530 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1 3(3-0-6) 
303532 การทดลองทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2(0-6-2) 
303533 หลกัการจ าลองแบบโมเลกุล 1 3(3-0-6) 
303536 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกและเคมีของของแขง็ 3(3-0-6) 
303537 ซีโอไลตแ์ละสารมีรูพรุนท่ีเก่ียวขอ้ง 3(3-0-6) 
303538 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4) 
303632 เคมีค านวณ 3(1-4-2) 
303638 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3 2(2-0-4) 

  3. นางอภิญญา  นวคุณ เลขประจ าตัวประชาชน  3-2404-0012x-xx-x  
Doctor of Sciences (Earth and Planetary Sciences),  Tokyo Institute of Technology, 
Japan  พ.ศ. 2548 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2541 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2539 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้  
303550 วธีิวเิคราะห์เคมีเชิงสเปคโตร 3 (3-0-6) 
303551 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 2 (0-6-2) 
303552 การแยกเชิงเคมีและกายภาพ 3 (3-0-6) 
303557 เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง 3 (3-0-6) 
ภาระการสอนในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
303550 วธีิวเิคราะห์เคมีเชิงสเปคโตร 3 (3-0-6) 
303551 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 2 (0-6-2) 
303552 การแยกเชิงเคมีและกายภาพ 3 (3-0-6) 
303557 เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง 3 (3-0-6) 
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303651 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 1  2 (2-0-4) 
303658 วธีิทางแมสสเปคโทรเมตรี 3 (3-0-6) 

  4. นายสมศักดิ์  ศิริไชย เลขประจ าตัวประชาชน   3-9599-0013x-xx-x    
Doctor of Philosophy (Analytical Chemistry), University of London (Imperial 
College), UK  พ.ศ. 2544 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2538  
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2535 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้  
303550 วธีิวเิคราะห์เคมีเชิงสเปคโตร 3 (3-0-6) 
303551 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 2(0-6-2) 
303552 การแยกเชิงเคมีและกายภาพ 3 (3-0-6) 
303556 การวเิคราะห์เชิงเคมีบนไมโครชิพ 3 (3-0-6) 
303557 เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง 3 (3-0-6) 
303651 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 1  2(0-6-2) 
ภาระการสอนในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
303550 วธีิวเิคราะห์เคมีเชิงสเปคโตร 3 (3-0-6) 
303551 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 2(0-6-2) 
303552 การแยกเชิงเคมีและกายภาพ 3 (3-0-6) 
303556 การวเิคราะห์เชิงเคมีบนไมโครชิพ 3 (3-0-6) 
303557 เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง 3 (3-0-6) 
303559 แคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีสขั้นสูง 3 (3-0-6) 
303651 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 1  2(0-6-2) 

  5. นางสาวอุทยัวรรณ ศิริอ่อน  เลขประจ าตัวประชาชน  3-1803-0012x-xx-x  
Doctor of Philosophy (Chemistry), Inha University, Korea  พ.ศ. 2551 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2547 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมี), มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2544 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข  2) 
ภาระการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้  
303527 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง 3(3-0-6) 



 

 

19 

303621 เคมีของยา 2(2-0-4) 
ภาระการสอนในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใหม่ 
303527 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง 3(3-0-6) 
303621 เคมีของยา 2(2-0-4) 
303529 เคมีชีวอินทรีย ์ 3(3-0-6) 

 
4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา  

ไม่มี 
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

      ไม่มี 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 
มีการใหค้  าแนะน ารูปแบบในการเขียนวทิยานิพนธ์ 
 1 มีเกณฑก์ารสอบและระเบียบการสอบ 
 2 มีคณะกรรมการในการสอบ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
 3 มีการประเมินผลตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิต 
      ศึกษา พ.ศ. 2552 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

                     การท าวจิยัในสาขาเคมี 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

                 ตามผลมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 
5.3  ช่วงเวลา  

                   ปี 2 ภาคการศึกษาแรกเป็นตน้ไป 
5.4  จ านวนหน่วยกติ 

           12  หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

แต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์จดัท าเคา้โครงวทิยานิพนธ์เพื่อขออนุมติั 
5.6  กระบวนการประเมินผล   
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 แต่งตั้งกรรมการการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์จ านวน 4 คน ประธานกรรมการตอ้งเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

 หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ และ  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

ระบุลกัษณะพิเศษของนกัศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปท่ีสถาบนั คณะ 
หรือภาควชิา พยายามพฒันาใหมี้ข้ึนในตวัของนกัศึกษาหลกัสูตรน้ี เช่น บณัฑิตซ่ึงมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์มีความสามารถในความเป็นผูน้ าอยา่งโดดเด่น หรือมี
ความมุ่งมัน่ในการใหบ้ริการสาธารณะ หรือมีทกัษะทาง IT ในระดบัสูง ในแต่ละคุณลกัษณะดงักล่าว 
ช้ีใหเ้ห็นถึงกลยทุธ์การสอนและกิจกรรมนกัศึกษาท่ีจะใชใ้นการพฒันาคุณลกัษณะเหล่านั้น 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
- มีทกัษะดา้นวจิยั และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง - มีกิจกรรมน าเสนอ และอภิปรายผลงานวจิยัท่ี

ตวัอยา่งท่ีดีมีระเบียบวธีิวจิยัท่ีถูกตอ้ง เนน้การ
เรียนแบบแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
- มีการท าวทิยานิพนธ์ เพื่อเป็นการฝึกเทคนิค
และกระบวนการวจิยัท่ีน าไปใชจ้ริง 

- ดา้นภาวะผูน้ า และความรับผดิชอบ 
 

- มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน โดยเฉพาะรายวชิา  
ท่ีส่งเสริมใหนิ้สิตมีภาวะผูน้ าทางความคิดกลา้
แสดงออก และมีความรับผดิชอบต่อผลงานท่ี
น าเสนอ 

- มีความคิดเชิงวมิติันิยม (Skeptical mind): ชอบ
สงสัย จะยอมรับวา่ค ากล่าวอา้งใดเป็นจริง เม่ือ
เขา้เกณฑ ์‚มีหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พียงพอและ
มีค าอธิบายหลกัฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลกั
วชิา (Empirical adequacy and logical 
adequacy) 

- มีกิจกรรมน าเสนอ และอภิปรายผลงานวจิยัท่ี
ตวัอยา่งท่ีดีมีระเบียบวธีิวจิยัท่ีถูกตอ้ง เนน้การ
เรียนแบบแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
- มีการท าวทิยานิพนธ์ เพื่อเป็นการฝึกเรียนรู้
เทคนิคและกระบวนการวจิยัท่ีน าไปใชจ้ริง 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

2) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาการ เช่น ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง หรือไม่
น าผลงานของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยไม่มีการอา้งอิง ตลอดจนไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริงจากผลการวจิยั 

3) เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2.1.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

หลกัสูตรก าหนดใหมี้การสอดแทรก น าประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
การแนะน าการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอา้งอิงผลงานวชิาการให้
ถูกตอ้งและครบถว้น และน าเสนอขอ้มูลผลงานวจิยัใหถู้กตอ้งตรงไปตรงมา ในระหวา่งการสอนหรือ
งานท่ีก าหนดใหท้ า ตลอดจนระหวา่งการใหส้ัมมนาและ วทิยานิพนธ์  และยกประเด็นตวัอยา่งปัญหา
ของสังคมท่ีวงการวทิยาศาสตร์ควรมีส่วนเขา้แกไ้ข 

2.1.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีการประเมินการใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรมในการแกไ้ขปัญหาท่ีน าเสนอ 
2) มีการประเมินในวชิาสัมมนาและวชิาอ่ืนๆ ในเร่ือง การอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง และขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง   
3) ตรวจสอบการท าวทิยานิพนธ์ของนิสิตอยา่งใกลชิ้ด และควบคุมใหเ้ป็นไปตามหลกั

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการท าวจิยั 
2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

    3) เขา้ใจและตระหนกัในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพทางเคมี 
2.2.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

เนน้การสอนท่ีผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากงานท่ีมอบหมาย  เชิญวทิยากรพิเศษมาให้
ความรู้ รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม ในวชิาต่างๆและวชิาสัมมนา จดัการเรียนแบบอภิปรายกลุ่ม
ถึงหลกัการและทฤษฎีต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถ่องแท ้

2.2.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้   

1) น าความรู้ทางเคมีไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยา่งถูกตอ้งโดยค านึงถึงคุณธรรม และ
จริยธรรม 

 1) มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎีทางเคมีขั้นสูง และมีทกัษะทาง
ปฏิบติั 

 2) มีความสามารถในการท าวิจยัทางเคมี 
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2.3  ทกัษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1) มีความคิดริเร่ิมในการใชค้วามรู้ทางเคมี เพื่อจดัการสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาใหม่ทาง
วชิาการและวชิาชีพ 

2) สามารถใชค้วามรู้และผลงานวจิยัทางเคมี เพื่อพฒันาความคิดใหม่ และบูรณาการความรู้อยา่ง
สร้างสรรค ์ 

3) สามารถวางแผนและด าเนินการวจิยัทางเคมีอยา่งเป็นระบบไดด้ว้ยตนเอง 
2.3.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

เนน้การสอนท่ีมีการน าเสนอและอภิปรายผลงานวจิยัใหม่อยา่งกวา้งขวาง ใหนิ้สิตจดัท าหวัเร่ือง  
เคา้โครงวทิยานิพนธ์  และวิทยานิพนธ์ดว้ยตนเองภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.3.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา  

3) การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 
2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
2.4.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความรับผดิชอบ 

3) สามารถเป็นผูน้ า และใหค้วามร่วมมือในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มพนู
ประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร                

2.4.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิจากการเรียน และปฏิบติัของนิสิต ในวธีิต่างๆ ดงัน้ี 
1. สอบกลางภาคและปลายภาค 
2. การท ารายงานและขอ้ทดสอบยอ่ย 
3. การน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน 
4. การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา 
5. การน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

1) การสอบวดัความสามารถในการคิดแกไ้ขปัญหาตามล าดบัขั้นตอนในหลกัการการวิจยัทาง
วทิยาศาสตร์  

2) การประเมินจากการน าเสนอและอภิปรายหนา้ชั้นเรียน   

1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 
2) สามารถรับผดิชอบการด าเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานได ้
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 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
ฝึกร่วมกนัคิดในการแกปั้ญหา และแบ่งความรับผดิชอบในการท างานร่วมกนั รวมทั้งฝึกเป็นผูน้ าใน
การอภิปรายในแต่ละหวัขอ้  และมีระเบียบปฏิบติัขององคก์รร่วมกนั 

 2.4.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมต่างๆท่ีท าร่วมกนั รวมทั้งการ
ปฏิบติัตามระเบียบขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2) สามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.5.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใหมี้การน าเสนอผลงานวจิยัในวชิาต่างๆ และสัมมนาท่ีมีการวเิคราะห์ในเชิงตวัเลข และ

ส่งเสริมใหนิ้สิตน าเสนอผลงานวจิยัต่อสาธารณชน ท่ีประชุมวชิาการ และวารสารวชิาการ 
2.5.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร  

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) ประเมินจากงานท่ีน าเสนอท่ีมีการใชค้ณิตศาสตร์และสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2) ประเมินจากกิจกรรมต่างๆท่ีมีการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  
                       (เอกสารแนบหมายเลข 3) 

 
 

 

1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้นและแบบไม่แสดง
ค่าระดบัขั้น 

ระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้น  แบ่งเป็น 8 ระดบั คือ  A, B+, B, C+, C,  D+, D 
และ F ซ่ึงคิดเป็นค่าระดบัขั้น  4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, และ 0 ตามล าดบั  

ระบบการใหค้ะแนนแบบไม่แสดงค่าระดบัขั้น แสดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมายต่อไปน้ี  S 
ผา่นตามเกณฑ ์(Satisfactory), I  การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete), U ไม่ผา่นตามเกณฑ ์
(Unsatisfactory), W งดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn), au ลงทะเบียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบั
หน่วยกิต (Audit) 

ส่วนระบบการใหค้ะแนนวทิยานิพนธ์ ใหแ้สดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมายต่อไปน้ี S ผา่น
ตามเกณฑ ์(Satisfactory), I  การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete), U ไม่ผา่นตามเกณฑ ์
(Unsatisfactory) 

ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
           2.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประเมินขอ้สอบหรือวธีิการประเมินของแต่ละรายวชิาวา่
สอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของภาควชิาหรือคณะกรรมการประจ า
หลกัสูตรท่ีไดรั้บแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดบัขั้นใหนิ้สิตทราบ 
 2.3  การประเมินผลวทิยานิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา 

    2.4   ตรวจสอบจากรายงานรายวชิา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

            เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา โดยมีหลกัเกณฑก์ารให้
ปริญญา  ดงัน้ี 
 ปริญญามหาบณัฑิต ส าหรับนิสิตเรียนหลกัสูตร แผน ก นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญามหาบณัฑิต
ตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และ
ผลงานวทิยานิพนธ์ ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพว์ชิาการท่ีมีมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด
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และมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer  Review)  ก่อนการตีพิมพห์รือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการ
ท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลกัษณะท่ีเป็นฉบบัเตม็ (Full paper) 
             รายละเอียดของขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดูจาก
ภาคผนวก 
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หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
             1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ให้รู้จกัมหาวทิยาลยัและคณะ  และใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ  โดยจดัใหมี้อาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อให้
ค  าแนะน าต่างๆแก่อาจารยใ์หม่ 
 1.2  ใหค้วามรู้แก่อาจารยใ์หม่ในดา้นการบริหารวชิาการของคณะ การประกนัคุณภาพ
การศึกษา กฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ 

1.3  มีการแนะน าอาจารยพ์ิเศษใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตลอดจนรายวชิาท่ี
จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

           การด าเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวิชาชีพ  ดงัน้ี 
    2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

               (1)  มหาวทิยาลยั/คณะ มีหลกัสูตรอบรมส าหรับอาจารยใ์หม่  เก่ียวกบัการสอนทัว่ไป และการ
วดัและประเมินผล  
  (2)  อาจารยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมดตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตร
เก่ียวกบัการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีอิง
พฒันาการของผูเ้รียน  การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน และการใชแ้ละผลิตส่ือการสอน 
              (3)  สนบัสนุนใหมี้การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
    2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ 

1. สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวชิาการ 
2. ส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าวจิยัทั้งการวจิยัในสาขาวชิาชีพ และการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการ

สอน     
3. สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 
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หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

 1.  การบริหารหลกัสูตร 
             หวัหนา้ภาควชิาและอาจารยจ์  านวน 3 คน เป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารหลกัสูตร   
โดยวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ  ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใช้
ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ทั้งน้ีโดยมีคณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยให้
ค  าแนะน า  ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบติั  
 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      2.1 การบริหารงบประมาณ 
รายไดข้องหลกัสูตรไดจ้ากเงินอุดหนุนของรัฐ  เงินรายไดข้องมหาวทิยาลยัซ่ึงไดจ้ากค่าธรรมเนียม

การศึกษาของนิสิต  การบริการวชิาการ และอ่ืน ๆ  โดยน ามาจดัสรรตามความจ าเป็น  เพื่อใหห้ลกัสูตร
สามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 
หลกัสูตร/คณะมีความพร้อมทั้งดา้นอาคารสถานท่ี และครุภณัฑ ์ อยา่งเพียงพอ  รวมทั้งมีความ

พร้อมดา้นหนงัสือ  ต ารา  และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีส านกัหอสมุดกลางท่ีมีหนงัสือดา้น
บริหารจดัการ และฐานขอ้มูลท่ีจะใหสื้บคน้ 

2.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
             ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้
อาจารยแ์ละนิสิตไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยส์ามารถเสนอรายช่ือหนงัสือ
ตลอดจนส่ืออ่ืนๆท่ีจ าเป็น  ท่ีจะใหใ้นการเรียนการสอนตามหลกัสูตร นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมา
สอนบางรายวชิาและบางหวัขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ เพื่อใหห้อสมุดกลางจดัซ้ือ
หนงัสือดว้ย 
     ในส่วนของอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และส่ิงก่อสร้าง ต่าง ๆ คณะมีการประชุมวางแผนการจดัซ้ือ
ครุภณัฑ ์ และจดัสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละหลกัสูตรอยา่ง
เหมาะสม  

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
                 มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ หนงัสือและเอกสารประกอบการเรียน 
โดยใหนิ้สิตและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
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   การับสมคัรอาจารยใ์หม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  โดยภาควชิาเป็นผูก้  าหนดคุณวุฒิและ
คุณสมบติัท่ีตอ้งการ 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  
                    คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการ
เรียนการสอน ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
เตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
หลกัสูตร เพื่อใหบ้ณัฑิตมีผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ยตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ  
                 - มีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาร่วมสอนในหลกัสูตร 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
        มีการก าหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนใหต้รงกบัภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ  และผา่นการ
คดัเลือกอยา่งเหมาะสม 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน (เช่น การฝึกอบรม ทศันศึกษา หรือการฝึกการท าวจิยั
ร่วมกบัอาจารย ์เป็นตน้) 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นักศึกษา  
  คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้ โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งท าหนา้ท่ี
อาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิต และทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงวา่ง (Office Hours)  เพื่อใหนิ้สิต
เขา้ปรึกษาได ้

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
     เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
        จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
               

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1.  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2.  มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

3.  มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4.  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5.  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่ง
นอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 
 
 

 X X X X 
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ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
8.  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

9.  อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10.  จ  านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) 
ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11.  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

 X X X X 

12.  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิต
ใหม ่เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 

13.  อ่ืนๆ ระบุ... - - - - - 
รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 8 8 8 9 10 
เกณฑ์ประเมิน : หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินดงัน้ี ตวับ่งช้ี
บงัคบั (ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 80% ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งช้ีบงัคบัและตวับ่งช้ีรวมในแต่
ละปี 
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หมวดที ่ 8.  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
-   ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิต  จากพฤติกรรมการแสดงออก  การอภิปรายโตต้อบ  การ

ตอบค าถาม  การท ากิจกรรมในชั้นเรียน  และผลการสอบ 
 -  มีการประชุมร่วมกนัของอาจารยใ์นภาควชิา  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และให้

ขอ้เสนอแนะ  เก่ียวกบักระบวนการประเมิน  และกลยทุธ์การสอน 
 
1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
-  มีการประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านกัทะเบียนและ

ประเมินผล 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
           2.1   ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
 -   การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  โดยนิสิตชั้นปีท่ี 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา ในรูป
ของแบบสอบถาม 
 -  ส าหรับศิษยเ์ก่าจะประเมินโดยใชแ้บบสอบถามหรืออาจจะจดัประชุมศิษยเ์ก่าตามโอกาสท่ี
เหมาะสม 
 2.2   ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 
 -  ด าเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุมาใหค้วามเห็นหรือจากขอ้มูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลกัสูตร  หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 

2.3   ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกีย่วข้องอืน่ ๆ 
 -  ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการท่ีนิสิตไปฝึกงานหรือใชว้ธีิการส่ง
แบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 -  มีการประชุมทบทวนหลกัสูตร โดยเชิญ ผูท้รงคุณวฒิุ  ผูใ้ชง้านนิสิต  บณัฑิตใหม่ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
            -  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานในขอ้ 7  หมวด 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

- อาจารยป์ระจ าวชิาทบทวนผลการการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวชิาท่ี
รับผดิชอบในระหวา่งภาค โดยปรับปรุงทนัทีจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
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- หลกัสูตรด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 4 ปี ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการด าเนินงานของหลกัสูตร 
รวมทั้งความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 ค าอธิบายรายวชิา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์พเิศษ 
หมายเลข  3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา 
 (Curriculum Mapping) 
หมายเลข  4 ค าส่ังแต่งตั้งกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทยีบ (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง) 
หมายเลข  6 ข้อบังคบัมหาวทิยาลยับูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

           พ.ศ.  2552 
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หมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
         303595 เคมีขั้นสูง       4(8-0-8) 
  Advanced Chemistry 

แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูงของเคมีอินทรีย ์เคมีอนินทรีย ์เคมีเชิงฟิสิกส์  และเคมี
วเิคราะห์Advanced concepts and theories of organic chemistry, inorganic chemistry, 
physical chemistry and analytical chemistry 

 
303520 วธีิการแยกสกดัในเคมีอินทรีย ์     2(2-0-4) 
  Separation Methods in Organic Chemistry 

วธีิการแยกสกดัใหไ้ดส้ารอินทรียบ์ริสุทธ์ิ  จากแหล่งธรรมชาติและจากปฏิกิริยาเคมี
อินทรีย ์
Separation methods to obtain pure organic compounds from natural sources and 
organic chemical reactions 
 

303521 เคมีอินทรียท์ฤษฎี      3(3-0-6) 
  Theoretical Organic Chemistry 

เคมีอินทรียฟิ์สิกลัพื้นฐาน  ทฤษฎีและการประยกุตข์องตวักลางระหวา่งปฏิกิริยาและ
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์ 
Fundamentals of physical organic chemistry,  Theory and applications of reactive 
intermediate species and organic reactions 

 
303522 วธีิทางสเปคโตรสโคปีของสารอินทรีย ์    4(3-3-6) 

 Spectroscopic methods of Organic Compounds 
การใชว้ธีิทางสเปคโตรสโคปี เช่น NMR IR MS ในการหาสูตรโครงสร้างของ
สารอินทรีย ์ 
Spectroscopic methods such as NMR, IR, MS to determine structures of organic 
compounds 

303523  เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ขั้นสูง I     3(3-0-6)  
  Advanced Organic Synthesis I 
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ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาการสร้างพนัธะเด่ียวและพนัธะคู่ระหวา่งคาร์บอน-
คาร์บอน คาร์บอน-ไนโตรเจน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ปฏิกิริยารีดกัชนั และปฏิกิริยา
ของสารออกาโนเมทลัลิก 
Reactions and mechanism of the formation of carbon-carbon single bonds, carbon-
carbon double bonds, carbon-nitrogen bonds, oxidation reactions, reduction 
reactions and the reactions of various organometallic compounds 

 
303524 เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ขั้นสูง II     3(3-0-6)  
  Advanced Organic Synthesis II 

การน าความรู้ทางปฏิกิริยาอินทรียเ์คมีมาการออกแบบวธีิการสังเคราะห์สารอินทรีย์
แบบหลายขั้นตอนโดยเนน้การสังเคราะห์สารอินทรียป์ระเภทต่างๆท่ีมีโครงสร้าง
ซบัซอ้นตั้งแต่สารท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กจนถึงสารโมเลกุลขนาดใหญ่ตามตอ้งการ 
The application of the organic synthetic reactions on designing multistep synthesis 
for complex molecules varying from small molecule to macromolecule 

 
303525 เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ และชีวสังเคราะห์    3(3-0-6) 
  Natural products chemistry and biosynthesis 

เคมีของสารท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ การแยก การหาสูตรโครงสร้าง การสังเคราะห์และ
แนวทางชีวสังเคราะห์ของสารอลัคาลอยด ์เทอร์พีนอยด ์และฟลาโวนอยด ์ 
The chemistry of natural products, separation, structure determination, synthesis and 
biosynthesis of alkaloids, terpenoids and flavanoids 

 
303526 สเตอริโอเคมี       (3-0-6)  
  Stereochemistry 

สเตอริโอเคมีในปฏิกิริยาการสังเคราะห์ การควบคุมปฏิกิริยาชนิดสเตอริโอซีเลกทีฟ   
และ สเตอริโอสเปคซิฟิก รวมถึงตวัอยา่งของการสังเคราะห์สารจ าพวกอิแนนทิโอ
เมอร์ 
Stereochemical concept on the synthetic reactions, stereoselective and stereospecific 
syntheses and various examples in enantiomeric synthesis 

 
303527  เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง     3(3-0-6)  
  Advanced Heterocyclic Chemistry 
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โครงสร้าง สมบติัและปฏิกิริยาของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก การประยกุต์
น าไปใชส้ังเคราะห์สารอินทรียช์นิดต่างๆ และสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 
Structure, properties and reactions of heterocyclic compounds and the synthetic 
application to various organic compounds and natural products 

 
303528 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูง     2(2-0-4)  
  Advanced Organic Reaction Mechanism 

การเขียนแสดงการไหลของอิเลคตรอนของกลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูงต่าง ๆ 
The concepts of writing of the electron flowing and mechanism in various advanced 
organic reactions 

 
303529 เคมีชีวอินทรีย ์       3 (3-0-6) 
  Bioorganic Chemistry  

สมบติัและปฏิกิริยาของสารเคมีชีวอินทรีย ์ เช่น กรดอะมิโน โพลีเปปไตด ์
สารประกอบฟอสเฟต กรดนิวคลีอิก และปฏิกิริยาของเอนไซม ์รวมทั้งกลไกในการ
เกิดปฏิกิริยา 
Properties and reactions of bioorganic compounds such as amino acids, 
polypeptides, organophosphates, nucleic acids and reactions of enzyme including 
their mechanism 

 
303620 วธีิการและยทุศาสตร์ในการสังเคราะห์สารแบบอสมมาตร  3(3-0-6) 
  Methods and Strategies in Asymmetric Synthesis 

ไครัลลิตี การอธิบายสเตอริโอเคมี  การหาค่าความบริสุทธ์ิของสารอิแนนทิโอเมอร์  
วธีิการในการสังเคราะห์สารแบบอสมมาตรโดยใชส้ารตั้งตน้ท่ีเป็นไครัล ไครัลออซิ
เลียรี ไครัลรีเอเจนทแ์ละ ไครัลคะตะลิสต ์ การสังเคราะห์สารในผลิตภณัฑธ์รรมชาติ
โดยใชป้ฏิกิริยาแบบอสมมาตร  
Chirality, description of stereochemistry, determination of enantiomeric purity, 
methods in asymmetric synthesis: chiral starting materials, chiral auxiliaries, chiral 
reagents and chiral catalysts, asymmetric total synthesis of natural products 
 

303621 เคมีของยา       2(2-0-4) 
  Chemistry of Drugs 
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ปฏิกิริยาเคมีของยา  การออกแบบ Prodrugs เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพและ
ฤทธ์ิทางชีวภาพ 
Reaction of drugs, Design of prodrugs to improve the physical and biological 
properties of drugs 

 
303622 สารประกอบออกาโนเมทอลลิกในเคมีอินทรียส์ังเคราะห์  3(3-0-6) 
  Organometallic Compounds in Organic Synthesis 

โครงสร้างและกลไกการเกิดปฏิกิริยา  กฎสิบแปดอิเลคตรอนและเลขออกซิเดชนั 
สารประกอบออกาโนเมทลัลิกในการสังเคราะห์สารท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้นและสารท่ี
มีฤทธ์ิทางชีวภาพ  
Structures and mechanism, the eighteen electron rule and oxidation state, 
organometallic compounds in organic synthesis of complex molecules and 
biological active compounds 

 
303623  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติทางทะเล     3(3-0-6) 
  Marine Natural Products 

ศึกษาสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติท่ีแยกไดจ้ากส่ิงมีชีวติทางทะเล จ าพวกสาหร่ายทะเล 
และสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ 
Studies of secondary metabolites from some marine organisms such as seaweeds, 
invertebrates 

 
 
303624 เคมีคาร์โบไฮเดรต      2 (2-0-4) 
  Carbohydrate Chemistry 

แนะน าความรู้ทางเคมีเก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรต โครงสร้าง การเรียกช่ือ หมู่ป้องกนั การ
สังเคราะห์ โอ-ไกลโคไซดแ์ละซี-ไกลโคไซด ์การพฒันาเคมีเก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรต
ใหม่ๆท่ีทนัสมยั 
The introduction of carbohydrate chemistry, structure, nomenclature, protecting 
groups, O-glycoside synthesis, C-glycoside synthesis and recent development and 
current trend 

 
 303625 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์     2(2-0-4) 
  Selected Topics in Organic Chemistry 
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  หวัขอ้เลือกสรรท่ีทนัสมยัและน่าสนใจดา้นเคมีอินทรีย ์
  Selected topics of current interest in the area of organic chemistry 

 
         303530 เคมีเชิงฟิสิกส์ ขั้นสูง 1      3(3-0-6) 
  Advanced Physical Chemistry  

เทอร์โมไดนามิกส์เชิงเคมีและการประยกุตใ์ชส้ าหรับ แก๊ส ของเหลว ของแขง็ และ
สารละลาย สมดุลเคมี จลนศาสตร์เคมี หลกัการของผลึกศาสตร์เคมี  
Chemical thermodynamics and its applications to gases, liquids, solids and 
solutions. Chemical equilibrium. Chemical kinetics.  Principle of chemical 
crystallography 

 
 303531 เคมีเชิงฟิสิกส์ ขั้นสูง 2      3(3-0-6) 
  Advanced Physical Chemistry II 

กลศาสตร์ควอนตมั ออร์บิทลัเชิงโมเลกุล สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล 
Quantum mechanics. Molecular orbitals. Molecular spectroscopy 

 
 303532 การทดลองทางเคมีเชิงฟิสิกส์      2(0-6-2) 
  Experimental Physical Chemistry 

การฝึกปฏิบติัการทดลองทางดา้นเคมีเชิงฟิสิกส์  
Experimental practices in physical chemistry 

 
 303533 หลกัการจ าลองแบบโมเลกุล 1     3(3-0-6) 
  Principles of Molecular Modeling I 

ทบทวนหลกัการทางแลตทิซไดนามิกส์และหลกัการทางเทอร์โมไดนามิกส์ หลกัการ
และการประยกุตข์องวธีิมอนติคาร์โลและวธีิแลตทิซไดนามิกส์ ในการจ าลองแบบ
โมเลกุล 
Review of the principle of lattice dynamics and principle of thermodynamics, 
Principles and applications of Monte Carlo and lattice dynamics methods in 
molecular modeling and simulations 
 

 303534 ทฤษฎีกลุ่ม        3(3-0-6) 
  Group Theory 
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ทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรโมเลกุล และกลุ่มสมมาตร ตวัแทนของกลุ่มและการประยกุตท์าง
กลศาสตร์ควอนตมั ทฤษฎีโมเลคิวลาร์ออร์บิทลัในเชิงของสมมาตร ไฮบริดออร์บิทลั 
และโมเลคิวลาร์ออร์บิทลัของโมเลกุลชนิด ABn และการสั่นของโมเลกุล 
Group theory, molecular symmetry, and symmetry group, Representations of groups 
and its applications in quantum mechanics,  Symmetry aspects of molecular orbital 
theory, hybrid orbitals and molecular orbitals for ABn-type molecules and molecular 
vibration 

 
 303535 เคมีของของแขง็และพื้นผวิ     3(3-0-6) 
  Solid State and Surface Chemistry 

ชนิดและโครงสร้างของของแขง็  สมบติัทางเคมีและวธีิการวเิคราะห์โครงสร้างของ
ของแขง็ ชนิดและโครงสร้างพื้นผวิของแขง็  การดูดซึมและดูดซบับนพื้นผวิ  การแพร่
ในของแขง็ท่ีมีรูพรุน จลนศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ และกลศาสตร์สถิติของการดูดซบั
ทางเคมีและทางกายภาพ 
Types and structures of solids, Chemical properties and structural analysis methods 
of solids, Types and structures of solid surfaces,  Absorption and adsorption on 
surfaces, Diffusion in porous solids. Kinetics, thermodynamics, and statistical 
mechanics of chemisorption and physisorption 

 
 303536 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกและเคมีของของแขง็   3(3-0-6) 
  Electronic Structure and Chemistry of Solids 

โครงสร้างอิเล็กทรอนิกและเคมีของของแขง็  เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีท่ีใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัระดบัพลงังานอิเล็กทรอนิกในของแขง็  แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีแถบ การบิด
เบ้ียวของแลตทิซ  ขอ้บกพร่องและความไม่บริสุทธ์ิในของแขง็ 
Electronic structures and chemistry of solids,  Spectroscopic techniques that provide 
very direct information about electronic energy levels in solids,  The concepts of 
band theory,  Lattice distortions, defect, and impurities in solids 

 
 303537 ซีโอไลตแ์ละสารมีรูพรุนท่ีเก่ียวขอ้ง    3(3-0-6) 
  Zeolites and Related Microporous Materials 

โครงสร้างและองคป์ระกอบของซีโอไลต ์ชนิดและลกัษณะทางโครงผลึก สมบติัทาง
เคมีและกายภาพ  กลไกการสงัเคราะห์และวธีิการสังเคราะห์  วธีิการทดสอบสมบติั
และการปรับปรุง 
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Structures and compositions of zeolites, topology and morphology of microporous 
and mesoporous materials,  Chemical and physical characteristics and properties, 
Synthesis mechanisms and synthesis procedures,  Method of characterisation and 
modification 
 

 303538 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์  1    2(2-0-4) 
  Selected Topics in Physical Chemistry I 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีทนัสมยัและน่าสนใจดา้นเคมีเชิงฟิสิกส์   
Selected topics of current interest in the area of physical chemistry 

 
 303539 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์  2    2(2-0-4) 
  Selected Topics in Physical Chemistry II 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีทนัสมยัและน่าสนใจดา้นเคมีเชิงฟิสิกส์  
Selected topics of current interest in the area of physical chemistry 

 
 303630 เคมีเชิงฟิสิกส์ ขั้นสูง 3      3(3-0-6) 
  Advanced Physical Chemistry III 

เคมีไฟฟ้า โครงสร้างและสมบติัของสารละลายอิเล็กโทรไลตแ์ละเกลือท่ีหลอมเหลว 
ทฤษฎีของสารละลายนอน-อิเล็กโทรไลต ์สมบติัทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กของ
อะตอมและโมเลกุล เคมีพื้นผวิและระบบคอลลอยด ์กลศาสตร์สถิติ  
Electrochemistry,  Structure and properties of electrolyte solutions and fused salts, 
Theory of non-electrolyte solution, Electrical and magnetic properties of atoms and 
molecules,  Surface chemistry and colloidal system,  Statistical mechanics 
 

 303631 หลกัการจ าลองแบบโมเลกุล 2     3(3-0-6) 
  Principles of Molecular Modeling II 

ทบทวนหลกัการทางการค านวณทางเคมีควอนตมั หลกัการและการประยกุตข์องวธีิเซ
มิเอมไพริกลั วธีิแอบอินิชิโอ และวธีิแอบอินิชิโอขั้นสูงในการจ าลองแบบโมเลกุล 
Review of the principle of computational quantum chemistry,  Principles and 
applications of semi-empirical, ab initio and advanced ab initio methods in 
molecular modeling and simulations 

 
 303632 เคมีค านวณ       3(1-4-2) 



 

 

41 

  Computational Chemistry 
ศึกษาวธีิการค านวณทางคอมพิวเตอร์เพื่อใชห้าโครงสร้างและสมบติัทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ของระบบสารละลายของแขง็ ศึกษาขอ้มูลผลลพัธ์จากการค านวณดว้ยวธีิ
ต่างๆ สร้างแบบจ าลองโมเลกุลส าหรับการค านวณเพื่อท านายและตรวจสอบระบบ
ทางเคมี 
Study of computational methods to elucidate the structure and thermodynamic 
properties of solid solution,  Study of information that can be yielded from different 
calculations,  Perform molecular modeling to predict and investigate chemical 
systems 

  
 303633 เคมีควอนตมั       3(3-0-6) 
  Quantum Chemistry  

หลกัการของเคมีเชิงทฤษฎี ระบบท่ีมีหลายอิเล็กตรอน หลกัการของวธีิฮาร์ทรี-ฟอร์ก 
โครงสร้างอิเล็กทรอนิกของโมเลกุลอยา่งง่าย ทฤษฎีเวเลนซ์-บอนด ์ทฤษฎีโมเลคิวลาร์
ออร์บิทลั  ทฤษฎีฮุกเกลและการดดัแปลง  แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุล  
Principle of theoretical chemistry, Multi-electron systems,  Principle of Hartree-
Fock method, Electronic structures of simple molecules. Valence-bond theory. 
Molecular orbital theory, Huckel theory and its modifications,  Intermolecular forces 

 
 303638 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์  3    2(2-0-4) 
  Selected Topics in Physical Chemistry III 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีทนัสมยัและน่าสนใจดา้นเคมีเชิงฟิสิกส์   
Selected topics of current interest in the area of physical chemistry 

 
 303639 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์  4    2(2-0-4) 
  Selected Topics in Physical Chemistry IV 

หวัขอ้เลือกสรรท่ีทนัสมยัและน่าสนใจดา้นเคมีเชิงฟิสิกส์  
Selected topics of current interest in the area of physical chemistry  
 

 303541 เคมีอนินทรียข์ั้นสูง       3(3-0-6) 
  Advanced Inorganic Chemistry 
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สเตอริโอของสารประกอบธาตุหลกั ทฤษฎีพนัธะ โครงสร้างและปฏิกิริยาของ 
สารประกอบโค        ออร์ดิเนชนัเคมีและสมบติัของสารประกอบเชิงซอ้นท่ีมีลิแกนด์
ชนิดไพ-แอซิด เคมีของสารออร์กาโนเมตลัลิก เคมีอนินทรียเ์ชิงชีวภาพ 
Stereochemistry in main group compounds,  Theories of bonding, structure and 
reactivity in coordination chemistry,  Introduction to the chemistry and properties of 
the complexes with pi-acid ligands,  Introduction to organometallic chemistry, 
Introduction to bioinorganic chemistry 
 

 303542 เคมีอนินทรียเ์ชิงทฤษฎี      3(3-0-6) 
  Theoretical Inorganic Chemistry 

ทฤษฎีและการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีกลุ่มในการหาโครงสร้าง พนัธะและการดูดกลืนแสง
ของสารประกอบ      อนินทรีย ์

 A group theoretical approach to structure, bonding and absorption spectra in   
      inorganic  chemistry 

 
 303543 ปฏิกิริยา และกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย ์  3(3-0-6) 
  Inorganic Reactions and Mechanisms 

การศึกษาทางจลนศาสตร์ และเทอร์โมไดนามิกส์ของปฏิกิริยาและกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย ์
Kinetic and thermodynamic studies of inorganic reactions,  Theoretical approach for 
elucidation of inorganic reactions and mechanism 
 

 303544 สเปคโตรสโกปีส าหรับสารอนินทรีย ์     3(3-0-6) 
  Spectroscopic Methods in Inorganic Chemistry 
  เทคนิคสเปคโตรสโคปีแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของสารประกอบ 
  อนินทรีย ์

Application of various forms of spectroscopic methods to elucidation and 
characterization of inorganic compounds 
 

 303545 เคมีของสารประกอบออร์กาโนเมตลัลิก    3(3-0-6) 
  Organometallic Chemistry 
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หลกัการทางเคมีของสารประกอบออร์กาโนเมตลัลิก โครงสร้าง และคุณสมบติัของ
สารประกอบออร์กาโน เมตลัลิก บทบาทของสารประกอบออร์กาโนเมตลัลิกในการ
เป็นคะตะลิสตใ์นกระบวนการอุตสาหกรรมการสังเคราะห์สารประกอบอนินทรีย ์
Principles of organometallic chemistry, structure and properties of organometallic 
compounds, industrial applications and the role of metal complexes in catalysis 
reactions 
 

 303546 ของแขง็อนินทรีย ์      3(3-0-6) 
  Inorganic Solid 

ทฤษฎีโครงสร้างของผลึก การท านายโครงสร้างของสารประกอบอนินทรีย ์การเกิด
ความบกพร่องในโรงผลึกท่ีส่งผลต่อโครงสร้างผลึก สมบติัทางเคมีและกายภาพของ
ของแขง็อนินทรียช์นิดต่าง ๆ เช่น แกว้ เซรามิกส์ หินมีค่า 
Theory of crystal structure,  The prediction on the basis of close-packing and bond 
type for possible structure,  Various factors affecting crystal structures, chemical and 
physical properties of inorganic solid e.g. glass, ceramic, gems 
 

 303547 เคมีอนินทรียเ์ชิงชีวภาพ      3(3-0-6) 
  Bioinorganic Chemistry 

บทบาทของโลหะไอออนในโครงสร้างและหนา้ท่ีของสารชีวภาพ เช่น โปรตีน 
เอนไซม ์กรดนิวคลีอิก 
The roles of metal ions in the structure and function of proteins, enzymes and 
nucleic acids 

 
 303548 ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์ อนินทรีย ์    2(0-6-2) 
  Practical Physical Inorganic Chemistry  
  ปฏิบติัการการสังเคราะห์และวเิคราะห์ทางกายภาพของสารประกอบอนินทรีย์ 
  ท่ีน่าสนใจ 
  Synthesis and elucidation physical properties of the interest inorganic compounds 
 
 303549  เคมีซุปราโมเลกุล      2(2-0-4) 
  Supramolecular Chemistry 

อนัตรกิริยาระหวา่งโมเลกุล เคมีโฮสต-์เกสต ์การเตรียมโมเลกุลโฮสตส์ าหรับยดึ
เหน่ียวแคตไอออน แอนไอออนและโมเลกุลอินทรีย ์กระบวนการเซลฟ์-แอสแซมบลิ 
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วธีิทางกายภาพส าหรับศึกษาอนัตรกิริยาระหวา่งโมเลกุล การออกแบบและ
ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือเชิงซุปราโมเลกุล 
Molecular interactions; host-guest chemistry; preparation of host molecules for 
binding cations, anions and organic molecules; self-assembly processes; physical 
methods for studying molecular interactions; design and application of 
supramolecular devices 

 
 303640   ตวัเร่งปฏิกิริยา       2(2-0-4) 
  Catalysis 

หลกัการของตงัเร่งปฎิกิริยา  ตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพนัธ์และววิธิพนัธ์  ตวัเร่ง
ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชนัชนิดเมทลัโลซีนและนนัเมทลัโลซีน  ตวัเร่งปฏิกิริยาใน
ปฏิกิริยาโอเลฟินเมทาเทซีส ปฏิกิริยาคาร์บอนิลเลชนั ปฏิกิริยาออกซิเดชนัและ
รีดกัชนัของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ปฏิกิริยารีดกัชนัของไนโตรเจน 
Principles of catalysis, Homogeneous and heterogeneous catalyst, Metallocene-
based and nonmetallocene-based polymerization catalysts, Catalysis in olefin 
metathesis, carbonylation, oxidation-reduction of hydrocarbon and dinitrogen 
reduction 
 

 303641  วสัดุศาสตร์อนินทรีย ์      2(2-0-4) 
  Inorganic Materials  

ชนิดของวสัดุท่ีข้ึนกบัโครงสร้างหลกั  ชนิดของวสัดุท่ีโครงสร้างสามารถขยายได ้ ซี
โอไลท ์เซรามิกส์        พีแซดที  ซูเปอร์คอนดคัเตอร์  
Materials-based molecular building blocks, materials-based extended lattices, 
zeolites, ceramics, PZT, superconductors 

 
 303642 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์1    2(2-0-4) 
  Selected Topics in Inorganic Chemistry I 
  หวัขอ้เลือกสรรท่ีทนัสมยัและน่าสนใจดา้นเคมีอนินทรีย ์ 
  Selected topics of current interest in the area of inorganic chemistry 
 
 303643  หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์2    2(2-0-4) 
  Selected Topics in Inorganic Chemistry II 
  หวัขอ้เลือกสรรท่ีทนัสมยัและน่าสนใจดา้นเคมีอนินทรีย ์ 
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  Selected topics of current interest in the area of inorganic chemistry 
 

 303550 วธีิวเิคราะห์เคมีเชิงสเปคโตร     3(3-0-6) 
 Spectrochemical Methods of Analysis 

เคร่ืองมือและเทคนิคการวดัท่ีใชใ้นเชิงเคมีสเปคโตร ศึกษาหลกัการทฤษฎีและเทคนิค
ในกลุ่มสเปคโตรสโกปีเชิงโมเลกุล และสเปคโทรสโกปีเชิงอะตอม  
Spectroscopic instruments and measurement techniques, Theory and techniques of 
molecular spectroscopy and atomic spectroscopy 

 
 303551 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ    2(0-6-2) 

  Instrumental Analysis Laboratory 
ปฏิบติัการการวิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือสมยัใหม่ เช่น สเปคโตรสโกปี  
โครมาโทกราฟี เคมีวเิคราะห์เชิงไฟฟ้า เป็นตน้  
Practical laboratories of modern instruments: spectroscopy, chromatography, 
electroanalytical chemistry 

 
 303552 การแยกเชิงเคมีและกายภาพ     3(3-0-6) 

  Physical and Chemical Separations 
หลกัการของวธีิการแยก: โครมาโทกราฟีแบบต่างๆ อิเล็กโตรโฟริซิส การสกดั 
และวธีิอ่ืน ๆ 
Principles of bulk separation methods: chromatography, electrophoresis, liquid-
liquid extraction 
 

 303553 เคมีวเิคราะห์เชิงไฟฟ้า      3(3-0-6) 
  Electroanalytical Chemistry 

  ทฤษฎี หลกัการปฏิบติั และเคร่ืองมือของเคมีไฟฟ้าวเิคราะห์ในสาขาต่าง ๆ 
The theory, practice and instrumentation in various areas of modern electroanalytical 
chemistry 
 

 303554 สถิติส าหรับเคมีวเิคราะห์      3(3-0-6) 
  Statistics for Analytical Chemistry 
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หลกัการทางสถิติและการน าวธีิการสถิติมาประยกุตใ์ชใ้นเคมีวเิคราะห์ ในการเก็บ
ขอ้มูล การประเมินผล การตดัสินใจ การควบคุมคุณภาพ และหวัขอ้พิเศษทางสถิติท่ีอยู่
ในความสนใจ    
Principles and applications of statistical methods for analytical chemistry: collecting 
data, evaluation of analytical data, decision, quality control and current interest of 
special topics 

 
 303555 การประกนัคุณภาพในเคมีวเิคราะห์    3(3-0-6) 

Quality assurance in analytical chemistry 
หลกัการทัว่ไปของการประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การเก็บตวัอยา่ง การ
เตรียมการวเิคราะห์ การวิเคราะห์ การจดัการขอ้มูล การเทียบเคียงหอ้งปฏิบติัการ การ
จดัการคุณภาพ 
General principles of quality assurance and quality control Sampling Preparing for 
analysis Making measurements Data treatment Benchmarking your laboratory 
Managing quality 

 
 303556 การวเิคราะห์เชิงเคมีบนไมโครชิพ     3(3-0-6) 

  Chip-based Chemical Analysis  
ทฤษฎีและหลกัการวเิคราะห์บนไมโครชิพและการประยกุต์ 
Theory and principle of analysis on microchip, and applications 

 
 303557 เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง      3(3-0-6) 

  Advanced Analytical Chemistry 
เทคนิคการเก็บตวัอยา่ง สมดุลเคมีและการค านวณในดา้นวเิคราะห์ การใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาและแกปั้ญหาดา้นเคมีวิเคราะห์ พฒันาการทางเคร่ืองมือ
และเทคนิคการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ 
Sampling techniques, chemical equilibrium and problem solving in analytical 
chemistry using computer, Development of instrumentations and techniques used in 
determination 

 
 303558 โครมาโทกราฟีขั้นสูง      3(3-0-6) 

  Advanced Chromatography 
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ทฤษฎีและหลกัการขั้นสูงของเทคนิคทางโครมาโทกราฟี เช่น ลิควดิโครมาโทกราฟี 
แก๊สโครมาโทกราฟี รวมถึงเทคนิคแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส รวมถึงการประยกุต ์
Advanced theory and principle of chromatographic techniques such as high 
performance liquid chromatography, gas chromatography, capillary electrophoresis, 
and its applications 

 
 303559 แคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีสขั้นสูง     3(3-0-6) 

  Advanced Capillary Electrophoresis 
ทฤษฎีและหลกัการขั้นสูงของการวเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิคแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส
และการประยกุต ์

  Advanced Theory and principle of capillary electrophoresis and applications 
 

        303650 เคมีวเิคราะห์เชิงส่ิงแวดลอ้ม     3(3-0-6) 
Environmental Analytical Chemistry 
หลกัการเก็บตวัอยา่งน ้า อากาศ ดิน ขยะ การรักษาสภาพตวัอยา่ง การเตรียมตวัอยา่ง 
วธีิวเิคราะห์ตวัอยา่ง การวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ 
Environmental sampling and preservation, sample preparation, analytical methods 
and instruments 

 
 303651 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 1     2(2-0-4) 

  Selected Topics in Analytical Chemistry I 
หวัขอ้เลือกสรรท่ีทนัสมยัหรืออยูใ่นความสนใจดา้นเคมีวเิคราะห์ ซ่ึงมิไดอ้ยูใ่น
กระบวนวชิาใด 
Supervised study of current interest topics and fields not otherwise covered 

 
 303652 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 2     2(2-0-4) 

  Selected Topics in Analytical Chemistry II 
หวัขอ้เลือกสรรท่ีทนัสมยัหรืออยูใ่นความสนใจดา้นเคมีวเิคราะห์ ซ่ึงมิไดอ้ยูใ่น
กระบวนวชิาใด 
Supervised study of current interest topics and fields not otherwise covered 

 
 303653 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 3     2(2-0-4) 

  Selected Topics in Analytical Chemistry III 
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หวัขอ้เลือกสรรท่ีทนัสมยัหรืออยูใ่นความสนใจดา้นเคมีวเิคราะห์ ซ่ึงมิไดอ้ยูใ่น
กระบวนวชิาใด 
Supervised study of current interest topics and fields not otherwise covered 

 
 303654 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 4     2(2-0-4) 

  Selected Topics in Analytical Chemistry IV 
หวัขอ้เลือกสรรท่ีทนัสมยัหรืออยูใ่นความสนใจดา้นเคมีวเิคราะห์ ซ่ึงมิไดอ้ยูใ่น
กระบวนวชิาใด 
Supervised study of current interest topics and fields not otherwise covered 

 
303655 เคมีไฟฟ้าขั้นสูง       3(3-0-6) 

  Advanced Electrochemistry 
ทฤษฎีและหลกัการดา้นเคมีไฟฟ้า เนน้กระบวนการท่ีเกิดข้ึนใกลข้ั้วไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า
และเทอร์โมไดนามิกส์ของเซลล ์จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนใกลข้ั้วไฟฟ้า การ
ถ่ายโอนมวลขั้วไฟฟ้าจุลภาค และเทคนิคดา้นเคมีวเิคราะห์ไฟฟ้า 
Theory and principles in electrochemistry emphasized on electrode processes, 
potentials and thermodynamics of cells, kinetics of electrode reactions, mass 
transfer, microelectrode and electroanalytical techniques 
 

303656 วธีิการตกเคลือบสารก่ึงตวัน า     3(3-0-6) 
  Semiconductor deposition methods 

สารก่ึงตวัน าแบบธาตุและสารประกอบ และหลกัการของการตกเคลือบแบบต่าง ๆ 
เช่น การตกเคลือบดว้ยไอทางกายภาพ การตกเคลือบดว้ยไอทางเคมี การระเหย
สปัตเตอริง การตกเคลือบดว้ยไฟฟ้า รวมทั้งการประยกุต ์
Elemental and compound semiconductor and principles of various deposition 
methods, Such as physical vapor deposition, chemical vapor deposition, 
evaporation, sputtering,and electrochemical deposition including applications 
 

 303657 การวเิคราะห์พื้นผวิและฟิส์มบาง     3(3-0-6) 
  Surface and thin film analysis 

หลกัการ เคร่ืองมือ และการประยกุต ์ ของการวเิคราะห์พื้นผวิและฟิลม์บาง โดยการ
ตรวจวดัอิเล็กตรอน การตรวจวดัไอออน การตรวจวดัโฟตอน และการวเิคราะห์ดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์ 
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Principles instrumentation and applications of surface and thin films analysis based 
on electron detection, ion detection, photon detection and microscopy analysis 

 
303658 วธีิทางแมสสเปคโทรเมตรี     3(3-0-6) 

Mass Spectrometric Method 
ทฤษฎีและหลกัการของแมสสเปคโทรเมตรี และการประยกุต์ 
Theory and principles of mass spectrometry and applications 
 

303659 เทคนิคการวเิคราะห์ท่ีใชก้ารไหล     3(3-0-6) 
Flow based method of Analysis 
หลกัการ, ทฤษฎีและการประยกุตใ์ชข้องการวเิคราะห์ดว้ยระบบการไหลแบบต่างๆ 
Principles, theory and applications of various flow-based techniques 
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หมายเลข 2 
ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์พเิศษ 

 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ผลงานทางวชิาการ (5 ปีย้อนหลงั) 
1. ผศ.ดร.รุ่งนภา  แซ่เอ็ง 
Uthaiwan Sirion, Sittidate Purintawarrakun, Poolsak Sahakitpichan and Rungnapha Saeeng.  An 

efficient method for the selective synthesis of 2-deoxy-2-iodo-glycosides by O-glycosidation 
of D-glucal using I2–Cu(OAc)2. Carbohydrate Research, 2010, 345, 2401–2407. 

Rungnapha Saeeng, Uthaiwan Sirion, Yada Sirichan, Thanida Trakulsujaritchok, and Poolsak 
Sahakitpichan.  Convertible Formation of Different Glycoside Using Molecular Iodine.   
Heterocycles, 2010, 81, 2569-2580. Rungnapha Saeeng, Akinari Hamajima and Minoru 
Isobe. Synthesis of Mini-Ciguatoxin Proceeding in Annual Meeting of JSBBA 2008, 2A04p1. 

Krissana Peewasarn, Sittidate Purintawarrakun and Rungnapha Saeeng, ‚Synthesis of New 
Derivatives of Unsaturated Enol Ether‛, Burapha Sciences Journal, 2006, 11, 11-18. 

Rungnapha Saeeng and Minoru Isobe, ‚Stereoselective C-Alkynylation, Allenylation, and Prop-2-
ynylation Leading to Sugar Glycosides‛, Chemistry Letters, 2006, 35, 552-557. 

Rungnapha Saeeng and Minoru Isobe, ‚Synthesis of silylallene glycosides and diene-diglycosides 
from C-glycosidation of D-glucal with 1,4-bis(trimethylsilyl)-2-butyne‛, Organic letter, 
2005, 7, 1585-1588. 

2.  ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส 
S. B. Pongsai, ‚Combination of the Metropolis Monte Carlo and Lattice Statics Method for Geometry 

Optimization of H-(Al)-ZSM-5‛, Journal of Computational Chemistry  2010, 31, 1979-1985.  
Impact factor 3.39 

S. B. Pongsai, ‚Hydrogen Storage Improved by Embedding Metal Atoms in Zeolite Extra-
Framework‛, The 13th International Annual Symposium on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE13), pp. 170-174 (2009).  

Pirada Sudprasert and Suchaya Pongsai, ‚Loading Distribution of Isoamyl Acetate in Zeolite‛, 
Proceeding: The 13th International Annual Symposium on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE13), pp. 175-180 (2009).  



 

 

51 

S. B. Pongsai, and S. Hannongbua, ‚Computational Study on Thermodynamic and Structural 
Properties of ZSM-5 Doped by Al/Fe and Al/P‛, Advanced Materials Research  2008, 55-57, 
781-784. 

Y. Wongprasert, and S. B. Pongsai, ‛Characteristic of CACVD Diamond Surface Layer by Hydrogen 
Termination‛, Proceeding: The 7th International Conference on Materials Processing for 
Properties and Performance (MP3), (2008).  ISBN: 978-981-08-1556-1.  

S.B. Pongsai and S. Hannongbua, ‚Thermodynamic and structural properties of tet-ZSM-5 and cal-
ZSM-5with different Si:Al ratios‛, Studies in Surface Science and Catalysis 2007, 170 [Part 
2], 1712-1717.  Impact factor 0.307 

S.B. Pongsai, ‚Computational study on thermodynamics of mixing and phase behaviour for 
CoO/FeO and CoO/MnO solid solutions‛, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM  
2006, 761, 171-175.  

3.  ดร.อภิญญา  นวคุณ 
Navakhun A. Determination of Brominated Flame Retardants in Electronic Product by HPLC 

coupled with Ultrasonic Supported Solvent Extraction Technique, Science Journal Ubon 
Ratchathani University, Vol. 1, Issue 1, 2010: 67-75 

Chindudsadeegul P and Navakhun A. Rapid Determination of Be and Trace Elements in Blue 
Sapphire by LA-ICP-MS. Proceeding of PURE AND APPLIED CHEMISTRY 
INTERNATIONAL CONFERENCE 2008. Sofitel Centara Grand, Bangkok. 2008: 18-23. 

Navakhun A and Ratanasuwan Y. ppb-Level Lead Determination by UV-Visible Spectrophotometry 
Couple with Dispersive Solid Phase Extraction Method. Proceeding of PURE AND 
APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL CONFERENCE 2008. Sofitel Centara Grand, 
Bangkok. 2008: 14-17. 

Tunheng A and Hirata T. Signal Smoothing Device for Improving Analytical Precision in LA- ICP-
MS and It’s Applications, Plasma Source Mass Spectrometry: Current Trends and Future 
Developments, RSC Publishing, Cambridge, UK, 2005;177-189. 

Tunheng A. and Hirata T., In-situ Fe Isotopic Fractionation Determination by Laser Ablation MC-
ICP-MS, Geochimica et Cosmochimica Acta Supplement, Vol. 69, Issue 10, Supplement 1, 
Goldschmidt Conference Abstracts 2005., p.A381. 

 
 
4.  ผศ.ดร.สมศักดิ์  ศิริไชย 
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S.Sirichai and P. Khanatharana, ‚Rapid analysis of Clenbuterol, salbutamol, procaterol, and  
fenoterol in pharmaceuticals and human urineby capillary electrophoresis‛,  Talanta  
2008, 76, 1194. 

N. Rodrungtum, S. Sirichai, K. Thipyapong, ‚Determination of Salbutamol and  
clenbuterol in pork by high-performance liquid chromatography‛ Burapha Science Journal 
2007, 12, 15. 

5.  ดร.อุทยัวรรณ  ศิริอ่อน 
Uthaiwan Sirion, Sittidate Purintawarrakun, Poolsak Sahakitpichan and Rungnapha Saeeng.  An 

efficient method for the selective synthesis of 2-deoxy-2-iodo-glycosides by O-glycosidation 
of D-glucal using I2–Cu(OAc)2. Carbohydrate Research, 2010, 345, 2401–2407. 

Rungnapha Saeeng, Uthaiwan Sirion, Yada Sirichan, Thanida Trakulsujaritchok, and Poolsak 
Sahakitpichan.  Convertible Formation of Different Glycoside Using Molecular Iodine.   
Heterocycles, 2010, 81, 2569-2580. 

D. Y. Chi., B. S. Lee., J. Y, Jung, U. Sirion, Y. J. Lim., Y. J. Bae., H. J. Kim., S. Y. Chu., D. H. 
Moon, J. S. Ryu, J. S. Kim., S. J. Oh. '2-aryl benzothiophene derivatives or pharmaceutically 
acceptable salts thereof, preparation method thereof, and pharmaceutical composition for the 
diagnosis or treatment of degenerative brain disease containing the same as an active 
ingredient. (KP application # 10-2009-0030929) 

D. Y. Chi, B. S. Lee, U. Sirion, S. Y. Chu, C. S. Park, D. H. Moon, J. S. Ryu, J. S. Kim, S. J. Oh. 
'Aryl derivatives substituted with (3-fluoro-2-hydroxy)propyl group or pharmaceutically 
acceptable salts thereof, preparation method thereof, and pharmaceutical composition for the 
diagnosis and treatment of brain diseases containing the same as an active ingredient. (KP 
application # 10-2009-0103668) 

Chi, D. Y., Lee, B. S., Lee, J. H., Jung, Y. J., Lee, O. S., Hong, E. P., Kim, H. J., Sirion, U., Shinde, 
S., Lee, J. Y., Moon, D. H., Ryu, J. S., Kim, J. S., Oh, S. J. 2-aryl naphthalene, 2-aryl 
quinoline derivatives or pharmaceutically acceptable salts thereof, preparation method 
thereof, and pharmaceutical composition for the diagnosis or treatment of degenerative brain 
disease containing the same as an active ingredient’ (KP application # 10-2009-0030928. 
2009.04.09.) 

Uthaiwan Sirion, Yu Jin Bae, Byoung Se Lee, Dae Yoon Chi, ‘Ionic polymer-supported CuI: 
Reusable catalyst for Huisgen’s 1,3-dipolar cycloaddition’. Synlett 2008, 15, 2326-2330. 
(This paper was highlighted in Synfacts 2008, 12, 1344). 

Jae Hak Lee, Uthaiwan Sirion, Byoung Se Lee, Dae Yoon Chi, ‘Facile one-pot two-step 
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hydroxylation of alkyl halides and alkyl sulfonates via acetate intermediates’. Bull. Korean 
Chem. Soc. 2008, 29, 2491-2495 

Uthaiwan Sirion, Hee Jun Kim, Jae Hak Lee, Jai Woong Seo, Byoung Se Lee, Sang Ju Lee, Seung 
Jun Oh and Dae Yoon Chi, ‘An efficient F-18 labeling method for PET study: Huisgen 1,3-
dipolar cycloaddition of bioactive substances and F-18-labeled compounds’. Tetrahedron 
Lett. 2007, 48, 3953-3957. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเลข 3 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

 ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 
บังคบั 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ทักษะในการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 

303591 สัมมนาบณัฑิต 1               

303592 สัมมนาบณัฑิต 2               

303595 เคมีขั้นสูง               

303692 นาโนเคมี               

303699 วทิยานิพนธ์               

 
 

 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

หมวดวชิาบังคับเฉพาะกลุ่มสาขาและวชิาเลอืก 
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รายวชิา 

กลุ่มวชิาเคมีอนิทรีย์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ทักษะในการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

303520 วธีิการแยกสกดัในเคมีอินทรีย ์               

303521 ทฤษฎีเคมีอินทรีย ์               

303522 วธีิทางสเปคโตรสโคปีของสารอินทรีย ์               

303523 เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ขั้นสูง I               

303524 เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ขั้นสูง II               

303525  เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ และชีวสังเคราะห์               

303526 สเตอริโอเคมี               

303527 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง               

303528  กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูง               

 

 

รายวชิา 
กลุ่มวชิาเคมีอนิทรีย์ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
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303529  เคมีชีวอินทรีย ์               

303620 วธีิการและยทุศาสตร์ในการสังเคราะห์
สารแบบอสมมาตร 

              

303621  เคมีของยา               

303622 สารประกอบออกาโนเมทอลลิกในการ
สังเคราะห์สารอินทรีย ์

              

303623 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติทางทะเล               

303624  เคมีคาร์โบไฮเดรต               

303625 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์I               
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
 ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง 

 
รายวชิา 

กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 
5. ทักษะในการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
303541 เคมีอนินทรียข์ ั้นสูง               
303542 เคมีอนินทรียเ์ชิงทฤษฎี               
303543 ปฏิกิริยา และกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย ์

              

303544 สเปคโตรสโกปีส าหรับสารอ
นินทรีย ์  

              

303545 เคมีของสารประกอบออร์กา
โนเมตลัลิก 

              

303546 ของแขง็อนินทรีย ์               
303547 เคมีอนินทรียเ์ชิงชีวภาพ               
303548 ปฏิบติัการเคมีฟิสิกลัอนินท
รีย ์

              

รายวชิา 
กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย์ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะในการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
303549  เคมีซุปราโมเลกุล               
303640  ตวัเร่งปฏิกิริยา               
303641  วสัดุศาสตร์อนินทรีย ์                
303845 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมี อนิ
นทรีย ์1  

              

303846 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมี อนิ
นทรีย ์2 

              

303849 การศึกษาอิสระในเคมี อนินท
รีย ์  
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
 ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง 

 
รายวชิา 

กลุ่มวชิาเคมีฟิสิกลั 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ทักษะในการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

303530 เคมีฟิสิกลัขั้นสูง 1               

303531 เคมีฟิสิกลัขั้นสูง 2               

303532 การทดลองทางเคมีฟิสิกลั               

303533  หลกัการจ าลองแบบโมเลกุล 1               

303534  ทฤษฎีกลุ่ม                

303535 เคมีของของแขง็และพื้นผวิ               

303536  โครงสร้างอิเล็กทรอนิกและเคมีของของแขง็               

303537 ซีโอไลทแ์ละสารมีรูพรุนท่ีเก่ียวขอ้ง               

303538 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีฟิสิกลั 1                

303539  หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีฟิสิกลั 2                

303631 หลกัการจ าลองแบบโมเลกุล 2               
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303632  เคมีค านวณ               

303633  เคมีควอนตมั               

303638  หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีฟิสิกลั 3               

303639  หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีฟิสิกลั 4               
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
 ความรับผดิชอบหลกั           ความรับผดิชอบรอง 

 
รายวชิา 

กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

303558  โครมาโทรกราฟีชั้นสูง               

303571   เคมีไฟฟ้าขั้นสูง               

303572   วธีิการตกเคลือบสารก่ึงตวัน า               

303573    การวเิคราะห์พื้นผิวและฟิลมบ์าง               

303574   ระบบคุณภาพส าหรับหอ้งปฏิบติัการเคมี 
วเิคราะห์ 

              

303850   การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ               

303851   การแยกทางเคมีขั้นสูง               

303852   การวเิคราะห์สารปริมาณนอ้ย               

303853  เคมีวเิคราะห์เชิงส่ิงแวดลอ้ม               
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รายวชิา 
กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์ การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

303854  เทคนิคสะอาดทางเคมีวเิคราะห์               

303855  เทคนิคการวเิคราะห์ท่ีใชก้ารไหล               

303871  หวัขอ้พิเศษทางเคมีวเิคราะห์ 1               

303872  หวัขอ้พิเศษทางเคมีวเิคราะห์ 2               

303879  การศึกษาอิสระในเคมีวเิคราะห์               
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะวทิยาศาสตร์ 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) น าความรู้ทางเคมีไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยา่งถูกตอ้งโดยค านึงถึง
คุณธรรม และจริยธรรม 
2) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของ
ตนเอง หรือไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยไม่มีการอา้งอิง ตลอดจนไม่บิดเบือน
ขอ้เทจ็จริงจากผลการวจิยั 
3) เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

2.  ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎีทางเคมีขั้นสูง และมี
ทกัษะทางปฏิบติั 
2) มีความสามารถในการท าวิจยัทางเคมี 
3) เขา้ใจและตระหนกัในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพทางเคมี 

  

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความคิดริเร่ิมในการใชค้วามรู้ทางเคมี เพื่อจดัการสถานการณ์หรือประเด็น
ปัญหาใหม่ทางวชิาการและวชิาชีพ 
2) สามารถใชค้วามรู้และผลงานวจิยัทางเคมี เพื่อพฒันาความคิดใหม่ และบูรณา
การความรู้อยา่งสร้างสรรค ์ 
3) สามารถวางแผนและด าเนินการวจิยัทางเคมีอยา่งเป็นระบบไดด้ว้ยตนเอง 
4.  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 
2) สามารถรับผดิชอบการด าเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองใหมี้
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได ้
3) สามารถเป็นผูน้ า และใหค้วามร่วมมือในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ 
เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร 
5.  ด้านทักษะในเชิงวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2) สามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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หมายเลข 5 
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตระหว่างหลกัสูตรเดมิ (พ.ศ. 2547) กบัหลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2553) 
 1. แผน ก     

 1.1 ช่ือหลกัสูตร จ านวนหน่วยกิต และโครงสร้างหลกัสูตร 
หลกัสูตรเดิม (พ.ศ. 2547) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2553) หมายเหตุ 

ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 

ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 

คงเดิม 

จ านวนหน่วยกติ 

หน่วยกิตรวม                                             ไม่นอ้ยกว่า      36 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติ 

หน่วยกิตรวม                                             ไม่นอ้ยกว่า      36 หน่วยกิต 
คงเดิม 

โครงสร้างหลกัสูตร 
1) หมวดวิชาบงัคบั                                                              8 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเลือก                                      ไม่นอ้ยกวา่     16 หน่วยกิต 
3) วิทยานิพนธ์                                                                  12 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสูตร 
1) หมวดวิชาบงัคบั                                                              6 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเลือก                                      ไม่นอ้ยกวา่     18 หน่วยกิต 
3) วิทยานิพนธ์                                                                  12 หน่วยกิต 

 

ปรับลด 
ปรับเพ่ิม 

คงเดิม 

 

          1.2 หมวดวิชาบงัคบั  
หลกัสูตรเดิม (จ านวน 8 หน่วยกิต)  หมายเหตุ หลกัสูตรปรับปรุง (จ  านวน 6 หน่วยกิต) หมายเหตุ 

303531 เคมีฟิสิกลัขั้นสูง  3(3-0-6) 

303551 วิธีวิเคราะห์เคมีเชิงสเปคโตร 3(3-0-6) 

303591 สมัมนา 1   1(1-0-2)  

303592 สมัมนา 2   1(1-0-2) 

 

 

 

 

303591 สมัมนาบณัฑิต 1   1(0-2-

1) 

303592 สมัมนาบณัฑิต 2   1(0-2-

1) 

303595 เคมีขั้นสูง   4(4-0-8) 

เปล่ียนช่ือ 
เปล่ียนช่ือ 
วิชาใหม่ 
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     1.4 หมวดวิชาเลือก 
หลกัสูตรเดิม (เลือกไม่นอ้ยกวา่ 16 หน่วยกิต)  หมายเหตุ หลกัสูตรปรับปรุง (เลือกไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต) หมายเหตุ 

นิสิตท่ีตอ้งการเนน้เคมีสาขาใด ตอ้งเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเคมี
สาขานั้นไม่น้อยกวา่ 16 หน่วยกิต หรือ นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่ม
วิชาท่ีเนน้ไม่นอ้ยกว่า 13 หน่วยกิต และเลือกเรียนจากกลุ่มวิชา
อ่ืน ๆ ไม่เกิน 3 หน่วยกิต โดยกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ ท่ีนิสิตเลือกตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 

กลุ่มวชิาเคมีอนิทรีย์  
303521 เคมีอินทรียเ์ชิงทฤษฎี  
303522 ปฏิบติัการหาสูตรโครงสร้างสารอินทรีย ์ 
303523 เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ขั้นสูง 1  
303524 เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ขั้นสูง 2  
303525 เคมีอินทรียข์ั้นสูง 1  
303526 เคมีอินทรียข์ั้นสูง 2  
303527 เคมีอินทรียข์ั้นสูง 3  
303528 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ั้นสูง  
303529 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์1  
303621 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์2  

303622 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์3  
303623 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติทางทะเล  
303624การออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
2(0-6-

0) 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

3(3-0-6) 
2(2-0-

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303692 นาโนเคมี    

นิสิตท่ีตอ้งการเนน้เคมีสาขาใด ตอ้งเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเคมี
สาขานั้นไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต หรือ สามารถเลือกเรียนจาก
กลุ่มรายวิชาเลือกอ่ืน ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
18 หน่วยกิต ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
    
กลุ่มวชิาเคมีอนิทรีย์ 
303520 วิธีการแยกสกดัในเคมีอินทรีย ์
303521 เคมีอินทรียท์ฤษฎี  

303522 วิธีทางสเปคโตรสโคปีของสารอินทรีย์
303523 เคมีอินทรียส์งัเคราะห์ขั้นสูง 1 
303524 เคมีอินทรียส์งัเคราะห์ขั้นสูง 2 
303525 เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ และชีวสงัเคราะห์
    

303526 สเตอริโอเคมี   

303527 เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง 
303528 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียข์ ั้นสูง 
303529 เคมีชีวอินทรีย ์   

303620 วิธีการและยทุศาสตร์ในการสงัเคราะห์สาร
แบบอสมมาตร  

303621 เคมีของยา   

303622 สารประกอบออกาโนเมทอลลิกในเคมี
อินทรียส์งัเคราะห์  

303623 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติทางทะเล 

1(1-0-2) 
 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-

4) 

3(3-0-6) 
4(3-3-

6) 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-

4) 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 

2(2-0-

4) 

3(3-0-6) 

เปล่ียนรหสัและกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

วิชาใหม่ 
เปล่ียนช่ือ 
วิชาใหม่ 
คงเดิม 
คงเดิม 

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
 

เปล่ียนรหสัและช่ือ
เปล่ียนรหสัและช่ือ 

คงเดิม 

วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 

 

วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 

 

คงเดิม 

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
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ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  
303625 เคมีเก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรต  
303626 นาโนเคมี  
 

 

 

กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์ 

303550 ปฏิบติัการเคร่ืองมือวเิคราะห์  
303552 การแยกเชิงเคมีและกายภาพ  
303553 เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง  
303554 เคมีวเิคราะห์เชิงไฟฟ้า  
303555 เคมีรังสี  
303556 สถิติส าหรับเคมีวเิคราะห์  
303557 การวเิคราะห์เชิงเคมีบนไมโครชิพ  
303558 โครมาโทกราฟีขั้นสูง  
303559 แคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีสขั้นสูง  
303651 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 1  
303652 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 2  
 
 
 

 

2(2-0-

4) 

1(1-0-

2) 

 

 

 

 

2(0-6-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

 

 

 

 

 

 

 

303624 เคมีคาร์โบไฮเดรต  

303625 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอินทรีย ์I  

กลุ่มวชิาเคมีวเิคราะห์ 

303550 วธีิวเิคราะห์เคมีเชิงสเปคโตร 
 
303551 ปฏิบติัการวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ
303552 การแยกเชิงเคมีและกายภาพ  
303553 เคมีวเิคราะห์เชิงไฟฟ้า 
303554 สถิติส าหรับเคมีวเิคราะห์ 
303555 การประกนัคุณภาพในเคมีวเิคราะห์ 
303556 การวเิคราะห์เชิงเคมีบนไมโครชิพ 
303557 เคมีวเิคราะห์ขั้นสูง 
303558 โครมาโทรกราฟีขั้นสูง 
303559 แคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีสขั้นสูง  
303650 เคมีวเิคราะห์เชิงส่ิงแวดลอ้ม 
303651 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 1  
303652 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 2 
303653 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวเิคราะห์ 3 
303654 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 4 

303655 เคมีไฟฟ้าขั้นสูง  

   

 

3(3-0-6) 
2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

 

3(3-0-6) 
 

2(0-6-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

3(3-0-6) 

เปล่ียนรหสั 

 

เปล่ียนรหสัและกลุ่ม 
เปล่ียนรหสัและช่ือ 

คงเดิม 

วิชาใหม่ 
เปล่ียนรหสั 

วิชาใหม่ 
เปล่ียนรหสั 

เปล่ียนรหสั 

คงเดิม 

คงเดิม 

วิชาใหม่ 
คงเดิม 

คงเดิม 

วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 

 
เปล่ียนรหสัและช่ือ 
เปล่ียนรหสัและช่ือ 
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กลุ่มวชิาเคมีฟิสิกลั  
303530 ทฤษฎีกลุ่ม  
303532 เคมีฟิสิกลัขั้นสูง 2  
303533 เคมีของของแขง็และพื้นผวิ  
303534โครงสร้างอิเล็กทรอนิกและเคมีของ
ของแขง็  
303535 เคมีเชิงค านวณ  
303536 การจ าลองแบบโมเลกุล  
303537 ซีโอไลตแ์ละสารมีรูพรุนท่ีเก่ียวขอ้ง  
303631 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีฟิสิกลั 1  
303632 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีฟิสิกลั 2  
 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(1-4-

2) 

3(3-0-6) 
2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

303656 วิธีการตกเคลือบสารก่ึงตวัน า  

303657 การวิเคราะห์พ้ืนผิวและฟิลม์บาง  

303658 วิธีทางแมสสเปคโทรเมตรี  

303659 เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีใชก้ารไหล  
กลุ่มวชิาเคมีฟิสิกลั 
303530 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1   

303531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2   

303532 การทดลองทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 

303533 หลกัการจ าลองแบบโมเลกุล 1 

303534 ทฤษฎีกลุ่ม     

303535 เคมีของของแขง็และพ้ืนผิว  

303536โครงสร้างอิเล็กทรอนิกและเคมีของของแขง็ 
  

303537ซีโอไลทแ์ละสารมีรูพรุนท่ีเก่ียวขอ้ง303538หวัขอ้
เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์1 303539หวัขอ้เลือกสรรทางเคมี
เชิงฟิสิกส์2 303630เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 3  

303631หลกัการจ าลองแบบโมเลกลุ 2 

303632 เคมีค  านวณ                      

303633 เคมีควอนตมั   

303638หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์3 
303639หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์4 
กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย์  
303541 เคมีอนินทรียข์ ั้นสูง   
303542 เคมีอนินทรียเ์ชิงทฤษฎี 

303543 ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอนินทรีย์

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(0-6-

2) 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

3(3-0-6) 
3(1-4-

2) 

3(3-0-6) 
2(2-0-

4) 

2(2-0-

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
เปล่ียนรหสั 

เปล่ียนรหสั 

เปล่ียนรหสั 

 

เปล่ียนรหสั 

เปล่ียนรหสั 

เปล่ียนรหสั 

วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 

 
คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
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กลุ่มวชิาเคมีอนินทรีย์  
303541 เคมีอนินทรียข์ั้นสูง  
303542 เคมีอนินทรียเ์ชิงทฤษฎี  
303543 ปฏิกิริยา และกลไกการเกิดปฏิกิริยาของ
สารอนินทรีย ์ 
303544สเปคโตรสโกปีส าหรับสารอนินทรีย ์
303545 เคมีของสารประกอบออร์กาโนเมตลัลิก  
303546 ของแขง็อนินทรีย ์ 
303547 เคมีอนินทรียเ์ชิงชีวภาพ  
303548 ปฏิบติัการเคมีฟิสิกลัอนินทรีย ์ 
303641หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์1  
303642 หวัขอ้เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย ์2  
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(0-6-

0) 

2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

   

303544 สเปคโทรสโกปีส าหรับสารอนินทรีย ์ 303545

 เคมีของสารประกอบออร์กาโนเมตลัลิก 

343546    ของแขง็อนินทรีย ์   

343547 เคมีอนินทรียเ์ชิงชีวภาพ 

303548 ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์อนินทรีย303549

 เคมีซุปราโมเลกุล  

303640 ตวัเร่งปฏิกิริยา  

303641 วสัดุศาสตร์อนินทรีย ์
303845 หวัขอ้พิเศษทางเคมีอนินทรีย์  1   

303846 หวัขอ้พิเศษทางเคมีอนินทรีย์  2  

303849 การศึกษาอิสระในเคมีอนินทรีย ์ 

4) 

 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(0-6-

2) 

2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

2(2-0-

4) 

วิชาใหม่ 
เปล่ียนรหสัและช่ือ 
เปล่ียนรหสัและช่ือ 

วิชาใหม่ 
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     1.5 วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) 
หลกัสูตรเดิม (จ านวน 12 หน่วยกิต)  หมายเหตุ หลกัสูตรปรับปรุง (จ  านวน 12 หน่วยกิต) หมายเหตุ 

303699  วิทยานิพนธ์ 
      

12(0-0-36) 
 

 303699  วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 
 

คงเดิม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


