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4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลกัสูตร 
     ในการพฒันาประเทศเพือ่ให้คนในสังคมมคุีณภาพชีวติและมสีภาวะความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้น้ัน นอกจากจะต้องเร่งพฒันาคน
แล้วยงัจะต้องทาํการส่งเสริมความก้าวหน้าในด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่นําทรัพยากรต่างๆมาใช้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ก่อให้เกดิผลกระทบในด้านลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงหากจะทาํให้เกดิผล
ในทางปฏิบัตอิย่างแท้จริงแล้วจําเป็นต้องอาศัยนักวทิยาศาสตร์ทีม่คีวามรู้ความสามารถเป็นจํานวนมาก อย่างไรกต็าม ณ ปัจจุบันนี ้
ประเทศไทยยงัมจีํานวนนักวทิยาศาสตร์ในปริมาณทีจ่ํากดัและไม่เพยีงพอทีจ่ะรองรับอตัราการเจริญเตบิโตของประเทศ 
     ภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานหน่ึงของรัฐในการ
ให้บริการด้านการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนนักวทิยาศาสตร์นีป้ระกอบกบัภาควชิาฯ มคีวามพร้อม
ทีจ่ะทาํการขยายการจัดการศึกษาจากระดบับัณฑิตเป็นระดบัมหาบัณฑิต ซ่ึงในการขยายการให้บริการด้านการศึกษานีจ้ะช่วยเพิม่การ
ผลตินักวทิยาศาสตร์สาขาเคมทีีม่คีวามรู้และความ สามารถสูงทางวชิาการ ทั้งภาคทฤษฎ ีและภาคปฏิบัต ิและสามารถช่วยเพิม่จํานวน
นักวจิัยทีม่คุีณภาพ ซ่ึงจะนําไปสู่การเพิม่พูนความรู้หรือการสร้างวทิยาการใหม่ๆ ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและยัง่ยนื
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต 

4.2. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
(1) เพือ่ผลติมหาบัณฑิตสาขาเคมทีีม่คีวามเป็นเลศิทั้งทางด้านวชิาการและการประยุกต์ใช้ เพือ่สนองความต้องการ

ตามนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาตขิองประเทศ 



(2) เพื่อผลติมหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจทางเคมีอย่างลึกซ้ึง มีศักยภาพ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
แก่ผู้อืน่ได้และมจีริยธรรมต่อสังคม 

(3) เพือ่ผลติมหาบัณฑิตสาขาเคมทีีม่คีวามสามารถในการดาํเนินการวจิัย เพือ่การพฒันาทางวชิาการ 
(4) เพือ่พฒันาบุคลากรเพือ่สนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน 

 
5. กาํหนดการเปิดสอน 
 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 
6. คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2541 ข้อ 8  และมคุีณสมบัต ิ ดงันี ้

6.1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี  ทางสาขาเคมี หรือสาขาที่ เทียบเท่าทั้ งในหรือต่างประเทศจากสถาบันที่สภา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รับรองวทิยฐานะ 

6.2. ต้องมค่ีาระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 2.5  หรือ 
6.3. ต้องมปีระสบการณ์ในการทาํงานทางด้านเคมแีล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยมคีาํรับรองจากผู้บังคบับัญชา หรือหัวหน้า

โครงการวจิัย หรือขึน้กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการ-บัณฑิตศึกษา ของภาควชิา 
6.4. ต้องไม่เป็นโรคตดิต่ออย่างร้ายแรงซ่ึงจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
6.5. ต้องไม่เป็นผู้ทีม่คีวามประพฤตเิส่ือมเสียอย่างร้ายแรง 
6.6. ต้องไม่มช่ืีอในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวทิยาลยันี ้ หรือในสถาบันการศึกษาช้ันสูงอืน่ในประเทศ  เว้นแต่สภา

มหาวทิยาลยัจะพจิารณาอนุมตัใิห้เป็นกรณีพเิศษ 
 
7. การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 

7.1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
7.2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกนิ 2 ปี นับถึงวนัสมคัร) 
7.3. เงือ่นไขอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ/

หรือคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

8. ระบบการศึกษา 
8.1. เป็นหลกัสูตรภาคกลางวนั   
8.2. การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีหน่ึง ๆ เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาที่

บังคับ   คือ ภาคหน่ึงและภาคสอง  ภาคหน่ึง ๆ มีระยะเวลา  16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา   
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  แต่ให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ  ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่
บังคบั  

8.3. รายวชิาทีจ่ัดสอนในหลกัสูตร  กาํหนดปริมาณการศึกษาเป็นจํานวน “หน่วยกติ”  หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษา
ซ่ึงมหาวิทยาลัยอํานวยการให้แก่นักศึกษาตามปกติ  หน่ึงหน่วยกิต หมายถึง การบรรยาย 1 ช่ัวโมง หรือปฏิบัติทดลองไม่



น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง หรือการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ  ส่วนการสอนแบบอืน่ๆ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ทีค่ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาํหนด 

8.4. หลกัสูตรม ี1 แผนการศึกษา  คอื แผน ก แบบ ก 2 ซ่ึงเป็นแผนการศึกษารายวชิาและทาํวทิยานิพนธ์ 
8.5. ข้อกาํหนดหลกัสูตร 

8.5.1 นักศึกษาจะสอบประมวลวชิาได้เมือ่นักศึกษาสอบผ่านวชิาบังคบัเลอืก 6 หน่วยกติ และวชิาเลอืกอย่างน้อย 3 หน่วย
กติ โดยได้รับระดบัไม่ตํา่กว่า C และได้รับค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และจะต้องสอบประมวลวชิาให้ได้
ระดบั P (ผ่าน) ภายใน 3 คร้ัง มฉิะน้ันจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 

8.5.2 นักศึกษาจะจดทะเบียนวทิยานิพนธ์ได้เมือ่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกตแิละจะต้องมหีน่วยกติ
สะสมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ โดยได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 3.00 ทั้งนีต้้องสอบประมวลวชิาได้ระดบั  P 
แล้ว     และนักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสอบ
ภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

8.5.3  การสอบวทิยานิพนธ์  คณบดอีาจแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน  โดยต้องมผู้ีทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวทิยาลยัเป็นกรรมการอย่างน้อยหน่ึงคน  และประธานคณะกรรมการต้องไม่ใช่อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์
หรืออาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม  โดยการสอบวทิยานิพนธ์ทีจ่ะได้รับผลระดบั S ต้องได้มตเิป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

 
9. ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่เกนิ 8 ภาคการศึกษาปกต ิ  
 
10. การลงทะเบียนเรียน 
 ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ์ ไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต และ ไม่เกิน 12 
หน่วยกติ    
 ในภาคการศึกษาใดมคีวามจําเป็นทีไ่ม่อาจลงทะเบียนได้  นักศึกษาต้องลาพกัการศึกษา  ตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนดในข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 
 
11. การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 

11.1 การวดัผลการศึกษา 

11.1.1 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดบั มช่ืีอและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยวชิาดงัต่อไปนี ้

ระดบั A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดบั 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

11.1.2 การนับหน่วยกติที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกติลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ   S   หรือระดับไม่ตํ่า
กว่า C เท่าน้ัน 

11.1.3 การวดัผลวชิาวทิยานิพนธ์  แบ่งเป็น 2  ระดบั คอื ระดบั S  (ใช้ได้)  และระดบั U (ใช้ไม่ได้)  หน่วยกติที่ได้
จะไม่นํามาคาํนวณค่าระดบัเฉลีย่ 

11.1.4 การสอบประมวลวิชา  และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N 
(ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกติ 



11.2 การสําเร็จการศึกษา 
11.2.1 ได้ศึกษาลกัษณะวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสมไม่น้อย  กว่า 39 หน่วยกติ 
11.2.2 ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 3.00 
11.2.3 ได้ระดบั P ในการสอบภาษาต่างประเทศตามหลกัสูตร 
11.2.4 ได้ระดบั P ในการสอบประมวลวชิา 
11.2.5 ได้ระดบั S ในการสอบวทิยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการทีค่ณะ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้ง โดยกรรมการต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และนํา
วทิยานิพนธ์ทีพ่มิพ์และเยบ็เล่มเรียบร้อยแล้ว  มามอบให้มหาวทิยาลยัตามระเบียบ 

11.2.6 ผลงานวทิยานิพนธ์จะต้องได้รับการตพีมิพ์ หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของ 
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีมิพ์ในวารสารหรือส่ิงพมิพ์ทางวชิาการ  หรือเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม 
(Proceeding) 

11.2.7 ต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ ๆ ทีค่ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์กาํหนด   
อกีทั้งต้องชําระหนีสิ้นต่าง ๆ   ทั้งหมดทีม่กีบัมหาวทิยาลยัเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

 
12.          ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 ใช้งบประมาณประจําปี  หมวดค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน  และครุภัณฑ์ของภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  ทีใ่ช้ในการผลติบัณฑิต  หลกัสูตรนีม้ค่ีาใช้จ่ายโดยเฉลีย่  60,000   บาท/คน/ปี 
 
13. หลกัสูตร 

13.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า  39   หน่วยกติ 
13.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

 แผน ก แบบ ก 2 

วชิาบังคบั 3  หน่วยกติ 

วชิาบังคบัเลอืก  6  หน่วยกติ 

วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ 

วทิยานิพนธ์ 18  หน่วยกติ 

รวม 39 หน่วยกติ 

13.3 รหัสวชิา 
เลขรหัสวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวอักษรย่อของหลักสูตร คม.  (CM) และตามท้ายตัวเลข 3 ตัวนํา

หน้าช่ือวชิา โดยมคีวามหมายของตวัเลขแต่ละหลกัดงันีค้อื 
เลขหลกัหน่วย   

เลข 0-4      หมายถึง วชิาบังคบัของภาควชิา หมายถึงวชิาบังคบัและบังคบัเลอืก 
เลข 5-9      หมายถึง วชิาเลอืก 

เลขหลกัสิบ    
เลข 0           หมายถึง วชิาในหมวดวชิาเคมอีนิทรีย์ 

 เลข 1      หมายถึง  หมวดวชิาเคมอีนินทรีย์ 



 เลข 2 หมายถึง  หมวดวชิาเคมวีเิคราะห์ 
 เลข 3 หมายถึง  หมวดวชิาเคมเีชิงฟิสิกส์ 
 เลข 4 หมายถึง  หมวดวชิาเคมคีอมพวิเตอร์ 
 เลข 5 หมายถึง  หมวดวชิาสหสาขา 
 เลข 6 หมายถึง  หมวดวชิาปิโตรเคม ี
 เลข 7 หมายถึง  หมวดวชิาพอลเิมอร์ 
  เลข 8      หมายถึง  หมวดวชิาเคมอุีตสาหกรรม 
 เลข 9 หมายถึง  หมวดวชิาการค้นคว้าอย่างอสิระหรือปัญหาพเิศษหรือสัมมนา 
เลขหลกัร้อย 

เลข 6 หมายถึง วชิาระดบัต้น 
เลข 7       หมายถึง วชิาระดบัสูงและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เลข 8 หมายถึง วชิาวทิยานิพนธ์ 

 
 
13.4 รายวชิา 

 13.4.1        วชิาบังคบั 
                นักศึกษาต้องศึกษาวชิาบังคบัทั้ง 3 วชิา   รวม 3 หน่วยกติ 

รหัสวชิา  ช่ือวชิา       หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
คม. 691   ระเบียบวธีิการวจิัย      1  (1-0-3) 
คม. 791   สัมมนาเคม ี1      1  (1-0-3) 
คม. 792   สัมมนาเคม ี2      1  (1-0-3) 

 13.4.2         วชิาบังคบัเลอืก   
   นักศึกษาต้องศึกษาวชิาบังคบัเลอืก  2 วชิา  รวม 6 หน่วยกติ  จากวชิาต่อไปนี ้

รหัสวชิา  ช่ือวชิา       หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
คม. 600   เคมอีนิทรีย์ขั้นสูง      3  (3-0-9) 
คม. 610   เคมอีนินทรีย์ขั้นสูง      3  (3-0-9) 
คม. 620   เคมวีเิคราะห์ขั้นสูง      3  (3-0-9) 
คม. 630   เคมเีชิงฟิสิกส์ขั้นสูง     3  (3-0-9) 

 13.4.3         วชิาเลอืก   
             ให้เลอืกศึกษารายวชิาในหมวดวชิาใดหมวดวชิาหน่ึง  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ   

และศึกษาอกี 3 หน่วยกติ   จากหมวดวชิาอืน่  หรือในกรณีทีจ่ะเรียนคละหมวด  (12 หน่วยกติ)  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําภาควชิาก่อนการลงทะเบียนรายวชิา      ดงันี ้
 
 



                          13.4.3.1     หมวดวชิาเคมอีนิทรีย์ 
รหัสวชิา  ช่ือวชิา       หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
คม. 605 เคมอีนิทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง 3  (3-0-9) 
คม. 606 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอนิทรีย์ 3  (3-0-9) 
คม. 607 เคมขีองผลติภัณฑ์ธรรมชาต ิ 3  (3-0-9) 
คม. 608  เคมอีนิทรีย์เชิงฟิสิกส์ 3  (3-0-9) 
คม. 705 เคมขีองสารประกอบเฮเทอโรไซคลกิ 3  (3-0-9) 
คม. 706 โลหะอนิทรีย์ในการสังเคราะห์สารอนิทรีย์ 3  (3-0-9) 
คม. 707 หัวข้อพเิศษทางเคมอีนิทรีย์ 3  (3-0-9) 

                                                        13.4.3.2      หมวดวชิาเคมอีนินทรีย์ 
รหัสวชิา  ช่ือวชิา       หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
คม. 615 เคมวีสัดุอนินทรีย์ 3  (3-0-9) 
คม. 616 โลหะอนิทรีย์สําหรับเคมอีนินทรีย์ 3  (3-0-9) 
คม. 715  หัวข้อพเิศษทางเคมอีนินทรีย์    3  (3-0-9) 

                         13.4.3.3      หมวดวชิาเคมวีเิคราะห์ 
รหัสวชิา  ช่ือวชิา       หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
คม. 625 การวเิคราะห์โดยสเปกโทรสโกปีขั้นสูง 3  (3-0-9) 
คม. 626 เทคนิคการแยกทางเคมวีเิคราะห์ขั้นสูง 3  (3-0-9) 
คม. 627 เคร่ืองมอืวเิคราะห์   3  (3-0-9) 
คม. 628  ปฏิบัตกิารวเิคราะห์โดยเคร่ืองมอื 1  (0-3-3) 
คม. 629 หัวข้อพเิศษทางเคมวีเิคราะห์ 3 (3-0-9) 
คม. 725  นาโนเทคโนโลยใีนเคมวีเิคราะห์    3  (3-0-9) 
คม. 726  เซนเซอร์และเทคนิคใหม่ในการวเิคราะห์   3  (3-0-9) 
คม. 727  ระบบการวเิคราะห์อตัโนมตั ิ      3  (3-0-9) 
คม. 728  การประยุกต์ใช้เคมวีเิคราะห์     3  (3-0-9) 

                         13.4.3.4      หมวดวชิาเคมเีชิงฟิสิกส์ 
รหัสวชิา  ช่ือวชิา       หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
คม. 635 นาโนเคมเีชิงฟิสิกส์ 3 (3-0-9) 
คม. 735  ผลกึเหลวและการประยุกต์     3  (3-0-9) 
คม. 736  เทคโนโลยขีองจอภาพ     3  (3-0-9) 

 



 
                         13.4.3.5      หมวดวชิาเคมพีอลเิมอร์ 
รหัสวชิา  ช่ือวชิา       หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
คม. 675 วสัดุพอลเิมอร์ 3  (3-0-9) 
คม. 676 การสังเคราะห์และสมบัตขิองพอลเิมอร์ 3  (3-0-9) 
คม. 677 วศิวกรรมศาสตร์พอลเิมอร์ 3  (3-0-9) 
คม. 678 การตรวจวเิคราะห์พอลเิมอร์ 3 (3-0-9) 
คม. 775  เทคโนโลยกีารขึน้รูปขั้นสูงของพอลเิมอร์   3  (3-0-9) 
 คม. 776  พอลเิมอร์ในทางการแพทย์     3  (3-0-9) 

                         13.4.3.6      หมวดวชิาเคมอุีตสาหกรรม 
รหัสวชิา  ช่ือวชิา       หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
คม. 685 อุตสาหกรรมเคมแีละปิโตรเลยีม 1 3  (3-0-9) 
คม. 686  เทคโนโลยกีารจัดการและการประกนัคุณภาพ     3 (3-0-9) 

 คม. 785  อุตสาหกรรมเคมแีละปิโตรเลยีม 2    3 (3-0-9) 

                         13.4.3.7      หมวดวชิาปิโตรเคม ี
รหัสวชิา  ช่ือวชิา       หน่วยกติ  
                  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
คม. 665 กระบวนการปิโตรเคมขีั้นสูง 3  (3-0-9) 
คม. 666 กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 3  (3-0-9) 
คม. 765 การออกแบบถังปฏิกรณ์เคม ี 3  (3-0-9) 
คม. 766 หัวข้อพเิศษทางปิโตรเคม ี 3  (3-0-9) 

 
 

 
13.4.4 วทิยานิพนธ์   

รหัสวชิา  ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
คม. 800  วทิยานิพนธ์                          18 
 

                                                                 



แผนการศึกษา 
              หลกัสูตรแผน ก  แบบ ก 2 
 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 10  หน่วยกติ 

คม. 6........   วชิาบังคบัเลอืก     3 หน่วยกติ 
คม. 6........   วชิาบังคบัเลอืก     3 หน่วยกติ 
คม. 6........   วชิาเลอืก      3 หน่วยกติ 
คม. 691   ระเบียบวธีิการวจิัย     1 หน่วยกติ 
 
    ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2    9  หน่วยกติ 
คม. 6........   วชิาเลอืก      3 หน่วยกติ 
คม. 6........ หรือ 7…… วชิาเลอืก      3 หน่วยกติ 
คม. 6........ หรือ 7…… วชิาเลอืก      3 หน่วยกติ 
 

ปีที ่ 2 ภาคการศึกษาที ่1   10  หน่วยกติ 
 คม. 791   สัมมนาเคม ี1     1 หน่วยกติ 
 คม. 800   วทิยานิพนธ์     9 หน่วยกติ 
 
 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2  10  หน่วยกติ 
 คม. 792   สัมมนาเคม ี2     1 หน่วยกติ 
 คม. 800   วทิยานิพนธ์     9 หน่วยกติ 
 
 

                                                       
  



คาํอธิบายรายวชิา 
วชิาบังคบั 
คม691 ระเบียบวธีิการวจิัย                         1  หน่วยกติ 
CM691  Research Methodology 
 การสืบค้นข้อมูล การวางแผนการวจิัย การเขียนข้อเสนอโครงงานวจิัย ระเบียบวธีิการทาํวจิัยและข้อควรปฏิบัตใินการทาํงาน
วจิัย การเขียนรายงานการวจิัยอย่างมปีระสิทธิผล และวธีิการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบต่างๆ 

 (บรรยายสัปดาห์ละ  1 ช่ัวโมง) 
 

คม791 สัมมนาเคม ี1                        1  หน่วยกติ 
CM791 Seminar in Chemistry 1 
 สัมมนาหัวข้อทีน่่าสนใจ 

(บรรยายสัปดาห์ละ  1 ช่ัวโมง) 
 
คม792 สัมมนาเคม ี2                        1  หน่วยกติ 
CM792 Seminar in Chemistry 2 
 สัมมนาหัวข้อทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยานิพนธ์ 

(บรรยายสัปดาห์ละ  1 ช่ัวโมง) 
วชิาบังคบัเลอืก 
คม600 เคมอีนิทรีย์ขั้นสูง                        3  หน่วยกติ 
CM600 Advanced Organic Chemistry      

หลกัสําคญัของการเปลีย่นแปลงทางเคมขีองสารประกอบอนิทรีย์ กลไกการเกดิปฏิกริิยา สารมธัยนัต์ ทฤษฏีปฏิกริิยาเพอริ
ไซคลกิ สเตอรีโอเคมแีละการสังเคราะห์สารอสมมาตร 

(บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 

คม610  เคมอีนินทรีย์ขั้นสูง                        3  หน่วยกติ 
CM610 Advanced Inorganic Chemistry 

หลกัการของพนัธะเคมใีนโลหะและอโลหะ  โครงสร้าง สมบัตแิละปฎกิริิยาของสารประกอบโคออร์ดเินชัน  อทิธิพลของ
สนามลแิกนด์ต่อสมบัตทิางแม่เหลก็และอเิลก็ทรอนิกสเปคตรา  จลนพลศาสตร�และกลไกปฏิกริิยาเคม ี การประยุกต�ใช้ของ
สารประกอบโคออร์ดเินชัน   
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 

คม620  เคมวีเิคราะห์ขั้นสูง                      3  หน่วยกติ 
CM620 Advanced Analytical Chemistry  

เคมวีเิคราะห์ ขั้นสูง    การเตรียมตวัอย่าง  การวเิคราะห์โดยปริมาตร  โดยนํา้หนัก  เทคนิคยูว-ีวสิซิเบิล   ลูมเินสเซนส์ 
สเปกโทรสโกปีและการวเิคราะห์โดยเทคนิคทางเคมไีฟฟ้า  
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 



คม630 เคมเีชิงฟิสิกส์ขั้นสูง                        3  หน่วยกติ 
CM630 Advanced Physical Chemistry 
 กฎทั้งส่ีข้อของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎของแมกซ์เวลล์ สมบัติของสารบริสุทธ์ิ สารละลาย และสารผสมที่สถานะต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้เทอร์โมไดนามกิส์ในทางเคม ีอตัราปฏิกริิยาและกลไกของปฏิกริิยา ขบวนการปฐม ทฤษฎขีองอตัราปฏิกริิยา ตัวเร่งและตัว
หน่วงปฏิกิริยา การประยุกต์ใช้อัตราปฏิกิริยาในทางเคมี ทฤษฎีต่างๆ ทางควอนตัม โครงสร้างอะตอมและโครงสร้างโมเลกุลแบบ
ซับซ้อน สมบัติทางไฟฟ้าของโมเลกุล การประยุกต์ใช้ควอนตัมในทางเคมี การประยุกต์เทอร์โมไดนามิกส์ อตัราปฏิกริิยาเคมี และเคมี
ควอนตมัเข้าด้วยกนัเพือ่ศึกษาการเปลีย่นแปลงทางเคม ี
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
 
วชิาเลอืก 

                                    หมวดวชิาเคมอีนิทรีย์ 
คม605 เคมอีนิทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง                       3  หน่วยกติ 
CM605 Advanced Organic Synthesis  
 การประยุกต์ปฏิกริิยาเคมอีนิทรีย์ต่างๆเพือ่การสังเคราะห์สารประกอบอนิทรีย์ทีซั่บซ้อนโดยเน้นการออกแบบวธีิการ
สังเคราะห์   การศึกษาขอบเขตและข้อจํากดัของปฏิกริิยา 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
 
คม606 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอนิทรีย์                       3  หน่วยกติ 
CM606 Organic Spectroscopy  

อนิฟราเรดสเปกโทรสโกปี อลัตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี นิวเคลยีร์แมกเนตกิเรโซแนนซ์แบบ 
โปรตอน คาร์บอน และแบบสองมติ ิแมสสเปกโทรสโกปี และอเิลก็ตรอนสปินเรโซแนนซ์ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม607 เคมขีองผลติภัณฑ์ธรรมชาต ิ                        3  หน่วยกติ 
CM607 Chemistry of Natural Products  

การสังเคราะห์ทางเคมแีละทางชีวภาพของผลติภัณฑ์ธรรมชาต ิการวเิคราะห์โครงสร้าง เคมแีละประโยชน์ของผลติภัณฑ์
ธรรมชาต ิ
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม608 เคมอีนิทรีย์เชิงฟิสิกส์                         3  หน่วยกติ 
CM608 Physical Organic Chemistry  
 หลกัการสําคญัทางเคมอีนิทรีย์เชิงฟิสิกส์ สมการแฮมเมท ปฏิกริยาทีเ่กดิผ่านสภาวะทรานสิชัน-อะโรมาตกิซิต ีสารมธัยนัต์
แอนไอออน แคทไอออน แรดคิลั  
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 



 
คม705 เคมขีองสารประกอบเฮเทอโรไซคลกิ                        3  หน่วยกติ 
CM705 Heterocyclic Chemistry  
 วชิาบังคบัก่อน  คม600  

โครงสร้าง สมบัต ิการสังเคราะห์ และปฏิกริิยาของสารประกอบเฮเทอโรไซคลกิซ่ึงมจีํานวนอะตอมตั้งแต่สามขึน้ไปและมี
ธาตุไนโตรเจน ออกซิเจน ซัลเฟอร์หรือเฮเทอโรอะตอมอืน่ๆประกอบอยู่ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม706  โลหะอนิทรีย์ในการสังเคราะห์สารอนิทรีย์                       3  หน่วยกติ 
CM706 Organometallic in Organic Synthesis  
 วชิาบังคบัก่อน  คม600  

โครงสร้างและพนัธะ กฎสิบแปดอเิลก็ตรอน ซิกมาและไพลแิกนด์ ปฏิกริิยาทีเ่กดิขึน้ทีโ่ลหะ และทีล่แิกนด์ และการประยุกต์
เคมโีลหะอนิทรีย์ในการสังเคราะห์สารอนิทรีย์   
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม707 หัวข้อพเิศษทางเคมอีนิทรีย์                         3  หน่วยกติ 
CM707 Special Topics in Organic Chemistry 
 วชิาบังคบัก่อน  คม600  

หัวข้อพเิศษเกีย่วกบัเร่ืองทีก่าํลงัเป็นทีส่นใจในวงการเคมอีนิทรีย์ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 

 
                                   หมวดวชิาเคมอีนินทรีย์  

คม615 เคมวีสัดุอนินทรีย์                        3  หน่วยกติ 
CM615 Inorganic Materials Chemistry 
 โครงสร้างและคุณสมบัตขิองของแข็ง สารกึง่ตวันํา สารตวันํายวดยิง่ เซรามกิส์  ตวัเร่งปฏิกริิยาเอกพนัธ์และววิธิพนัธ์ วสัดุ
นาโน วสัดุฉลาด   
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม616 โลหะอนิทรีย์สําหรับเคมอีนินทรีย์                    3  หน่วยกติ 
CM616 Organometallic for Inorganic Chemistry 
 การศึกษาวธีิการเตรียม ตรวจสอบโลหะอนิทรีย์ ทีใ่ช้เป็นตงัเร่งปฏิกริิยา พร้อมทั้งอธิบายสมบัตต่ิางๆ โดยทฤษฏีทาง        อนิ
นทรีย์เคม ี
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
 
 



คม715 หัวข้อพเิศษทางเคมอีนินทรีย์                        3  หน่วยกติ 
CM715 Special Topics in Inorganic Chemistry 
 วชิาบังคบัก่อน  คม610  

หัวข้อพเิศษเกีย่วกบัเร่ืองทีก่าํลงัเป็นทีส่นใจในวงการเคมอีนินทรีย์ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 

 
 

                                    หมวดวชิาเคมวีเิคราะห์  
คม625 การวเิคราะห์โดยสเปกโทรสโกปีขั้นสูง                                                3  หน่วยกติ 
CM625 Advanced Analytical Spectroscopy     
 เทคนิควเิคราะห์ทางสเปกโทรสโกปีขั้นสูง   เคร่ืองมอืใหม่ๆ  ทั้งการออกแบบ อุปกรณ์  การประยุกต์ใช้งาน  และ
ความก้าวหน้าของเทคนิคเหล่านี ้   ยูว-ีวสิซิเบิล    อนิฟาเรด  รามาน   เอกซ์เรย์   อะตอมมคิแอบซอบชัน  อะตอมมคิอมิสิชัน อนิดกัที
ฟรีคบัเปิลพลาสมา  กราไฟต์เฟอเนส    และระบบไฮไดรด์  เทคนิคฟลูออเรสเซนส์   ฟอสฟอเรสเซนส์  เคมลูิมเินสเซนส์     
และแมสสเปกโทรเมตรี 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม626 เทคนิคการแยกทางเคมวีเิคราะห์ขั้นสูง                                   3  หน่วยกติ 
CM626 Advanced Analytical Separation Techniques   
 เทคนิคการแยกขั้นสูง  แก๊สโครมาโทกราฟี และ โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสมยัใหม่  ไอออนโครมาโทกราฟี  การ
สกดัแบบซูปเปอร์ คริตคิอลฟลูอดิ(เอสเอฟอ)ี   ซูปเปอร์ คริตคิอลฟลูอดิโครมาโท-กราฟี (เอสเอฟซี)   แคปิลารีอเิลคโทรโฟไลซิส (ซีอ)ี     
การเตรียมตวัอย่างและการประยุกต์ใช้ทั้งทางส่ิงแวดล้อม   อุตสาหกรรม และตวัอย่างทางชีวภาพ   และความก้าวหน้าของเทคนิค
เหล่านี ้
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม627  เคร่ืองมอืวเิคราะห์                         3  หน่วยกติ 
CM627 Instrumental Analysis 

การวเิคราะห์โดยเคร่ืองมอื  อนิฟาเรด นิวเคลยีร์แมกเนตกิเรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี แมสสเปกโทรเมตรี   อะตอมมคิ
สเปกโทรสโคปี  วเิคราะห์โดยความร้อน  โครมาโทกราฟี และ แคปิลารีอเิลคโทรโฟไลซิส 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม628  ปฏิบัตกิารวเิคราะห์โดยเคร่ืองมอื                      1  หน่วยกติ 
CM628 Instrumental Analysis Laboratory  

ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเคร่ืองมือ  อินฟาเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี แมสสเปกโทรเมตรี   อะตอม
มคิสเปกโทรสโกปี  การวเิคราะห์โดยความร้อน  โครมาโทกราฟี และ แคปิลารีอเิลคโทรโฟไลซิส 
  (ปฏิบัตกิารในห้องทดลองสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 



 
 

คม629 หัวข้อพเิศษทางเคมวีเิคราะห์                       3  หน่วยกติ 
CM629 Special Topics in Analytical  Chemistry     
 หัวข้อสมยัใหม่ทางเคมวีเิคราะห์   เรียนรู้จากงานวจิัยในวารสารต่างประเทศ  หรือจากการประชุมวชิาการนานาชาต ิ
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม725 นาโนเทคโนโลยใีนเคมวีเิคราะห์                       3  หน่วยกติ 
CM725 Nanotechnology in Analytical Chemistry  
 วชิาบังคบัก่อน  คม620  

ความสัมพันธ์ของนาโนเทคโนโลยีกับเคมีวิเคราะห์  ระบบการวิเคราะห์แบบย่อส่วนทั้งระบบ   การทําไมโครฟาบริเคชัน  
การสร้างระบบชิพ สําหรับการวิเคราะห์  การป้อนสารและการขับเคลือ่นสารละลายในช่องระดับไมโคร  ระบบการตรวจวัด  และการ
ประยุกต์ใช้งาน   งานวจิัยต่างๆด้านการพฒันาอุปกรณ์   
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม726 เซนเซอร์และเทคนิคใหม่ในการวเิคราะห์                    3  หน่วยกติ 
CM726 Sensors and Novel Analytical Techniques  
 วชิาบังคบัก่อน  คม620  

เซนเซอร์ชนิดต่างๆ  เคมคิอลเซนเซอร์  ไบโอเซนเซอร์   และฟิสิกลัป์เซนเซอร์   การออกแบบ  การประยุกต์ใช้งาน  เทคนิค
ใหม่ในการวเิคราะห์  ด้านส่ิงแวดล้อม  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การตรวจพสูิจน์หลกัฐาน  และทางการแพทย์ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม727 ระบบการวเิคราะห์อตัโนมตั ิ                        3  หน่วยกติ 
CM727 Automation analysis 
 วชิาบังคบัก่อน  คม620  

เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงของโฟลอินเจคชัน   การวิเคราะห์แบบสตอปโฟล และ การวิเคราะห์แบบซีเควนเชียล  การการ
กระจายของสารละลาย  การออกแบบระบบ  ระบบตรวจวดั   ระบบการวเิคราะห์แบบอตัโนมตั ิ และการประยุกต์ใช้งาน 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม728  การประยุกต์ใช้เคมวีเิคราะห์                       3  หน่วยกติ 
CM728 Application of Analytical Chemistry 

การประยุกต์ใช้เคมวีเิคราะห์ในทางส่ิงแวดล้อม  อุตสาหกรรม   ทางยา   อาหาร  ทางการแพทย์  และ ดูงานนอกสถานที ่  
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 

 
 
 



 
                                  หมวดวชิาเคมเีชิงฟิสิกส์  

คม635 นาโนเคมเีชิงฟิสิกส์                       3  หน่วยกติ 
CM635 Physical Nanochemistry 

สมบัตทิางเทอร์โมไดนามกิส์ จลนศาสตร์ และควอนตมัเคมขีองสารทีม่ขีนาดในระดบันาโนเมตร การ 
เปรียบเทยีบสมบัตขิองสารในระดบันาโนเมตรกบัสารในทีม่ขีนาดอืน่ๆ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัสมบัตขิองสารประเภทนาโน การทาํนาย
สมบัตขิองสารนาโนจากค่าทางเคมฟิีสิกลั การประยุกต์ใช้นาโนเคมใีนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยต่ีางๆ ของนาโนเคม ี
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม735 ผลกึเหลวและการประยุกต์                      3  หน่วยกติ 
CM735 Liquid Crystals and Applications 

 วชิาบังคบัก่อน  คม630  
สมบัตขิองสารผลกึเหลวประเภทต่างๆ เนมาตกิ คอเรสเตอริก สเมกตกิ และผลกึอ่อนแบบต่างๆ ผลกึเหลวแบบเทอโมทรอปิค

และแบบไลโอทรอปิคความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของโมเลกุลกับสมบัติผลึกเหลว ทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้อธิบายสมบัติของผลึกเหลว 
สมบัตทิางแสง สมบัตทิางไฟฟ้า สมบัตทิางแม่เหลก็ และสมบัตอิืน่ๆ ของสารผลกึเหลว การประยุกต์ใช้ผลกึเหลวในการทําจอภาพแบบ
ต่างๆ การประยุกต์ใช้ในทางเคม ีกายภาพและชีวภาพ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม736 เทคโนโลยขีองจอภาพ                       3  หน่วยกติ 
CM736 Display Technology 
 วชิาบังคบัก่อน  คม630  

เคมฟิีสิกลัของจอภาพแบบต่างๆ สารเคมทีีใ่ช้ ทฤษฎแีละการทาํงาน การสร้างจอภาพแบบผลกึเหลว  แบบหลอดภาพรังสีคา
โทด  แบบพลาสมา, ทนิฟิล์มทรานซิสเตอร์แอลซีด ีและ แบบไบดอลูมเินสเซนส์รวมถึงเทคโนโลยทีีท่นัสมยัของจอภาพ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 

 
                                    หมวดวชิาเคมพีอลเิมอร์  

คม675 วสัดุพอลเิมอร์                       3  หน่วยกติ 
CM675 Polymeric Materials 
 คําจํากัดความของวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทและการจําแนก พอลิเมอร์ในธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ การสังเคราะห์
และคุณสมบัติ การตรวจวิเคราะห์ พอลิเมอร์กับส่ิงแวดล้อม ทิศทางของพอลิเมอร์ในอนาคต การนําไปประยุกต์ใช้และมูลค่าของ
อุตสาหกรรมพอลเิมอร์ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
 



คม676 การสังเคราะห์และสมบัตขิองพอลเิมอร์                     3  หน่วยกติ 
CM676 Synthesis and Properties of Polymers 
 ประเภทและกลไกของกระบวนการทีใ่ช้ในการสังเคราะห์พอลเิมอร์ พอลเิมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น และแบบเตมิ ทั้งในกรณีการเตรียมพอลิ
เมอร์เดีย่ว และพอลเิมอร์ร่วม สารเคม ีและภาวะทีใ่ช้ในการสังเคราะห์ สารเตมิแต่งทีใ่ช้ การผลติพอลเิมอร์ทีสํ่าคญัทางการค้าในระดบัอุตสาหกรรม 
คุณสมบัตพิืน้ฐาน และการประยุกต์ใช้ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม677 วศิวกรรมศาสตร์พอลเิมอร์                        3  หน่วยกติ 
CM677 Polymer Engineering 
 คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุพอลิเมอร์ การเสียรูปและการแตกหักของพอลิเมอร์ การวัดค่าความเค้น ความเครียด การยืดออก 
คุณสมบัตทิางไฟฟ้าของพอลเิมอร์ พอลเิมอร์ทีนํ่าไฟฟ้าได้ พอลเิมอร์เสริมแรง    พอลเิมอร์ชนิดผสม พอลเิมอร์ชนิดหลายตวัร่วม  
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม678 การตรวจวเิคราะห์พอลเิมอร์                         3  หน่วยกติ 
CM678 Polymer Characterization and Analysis  
 เทคนิคทีใ่ช้ในการตรวจวเิคราะห์คุณลกัษณะทางกายภาพและทางเคมขีองพอลเิมอร์ การตรวจหานํา้หนักโมเลกุล ความหนืด 
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี เทคนิคการกระเจิงและหักเหของรังสี หลักการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  
การวเิคราะห์คุณสมบัตทิางความร้อน คุณสมบัตทิางกล และคุณสมบัตทิางไฟฟ้า   
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม775 เทคโนโลยกีารขึน้รูปขั้นสูงของพอลเิมอร์                       3  หน่วยกติ 
CM775 Advanced Polymer Processing Technology 
 วชิาบังคบัก่อน  คม675  
 ขั้นตอนในกระบวนขึน้รูปวัสดุพอลเิมอร์ การเตรียมวัสดุ เทคนิควิธีที่ใช้ในการขึน้รูป ได้แก่ การหล่อ การเป่า การฉีด การรีด
กลิง้ การเคลอืบ การอดัรีด การขึน้รูปร้อน การอดัแบบชนิดหมุน การขึน้รูปเส้นใย ปัญหาทีพ่บในกระบวนการขึน้รูปและแนวทางแก้ไข  
ศึกษาและดูงานนอกสถานที ่
 
คม776 พอลเิมอร์ในทางการแพทย์                         3  หน่วยกติ 
CM776 Polymers in Medicine 
 วชิาบังคบัก่อน  คม675  

 ชนิดและข้อกาํหนดของพอลเิมอร์ทีส่ามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ คุณลกัษณะทางกายภาพและทางเคม ี
ปฏิกริิยาระหว่างระบบต่างๆ ในร่างกายกบัวสัดุพอลเิมอร์ทีใ่ช้ ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อการใช้งานของพอลเิมอร์ ความก้าวหน้าในงานวจิัย
ทีเ่กีย่วข้องกบัพอลเิมอร์ประเภทนี ้

 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 

                              



 
 
                                           หมวดวชิาเคมอุีตสาหกรรม                                            

 
คม685 อุตสาหกรรมเคมแีละปิโตรเลยีม 1                       3  หน่วยกติ 
CM685 Chemical and Petroleum Industries I 

กระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตและการจัดการในระบบอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียม การประกัน
คุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีสาขาต่างๆ ในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียม สถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมเคมแีละปิโตรเลยีมในประเทศไทย แนวโน้มการพฒันาอุตสาหกรรมเคมแีละปิโตรเลยีมในอนาคต 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม686  เทคนิคการจัดการและการประกนัคุณภาพ                      3  หน่วยกติ 
CM686 Management Technology and Quality Assurance 
 พืน้ฐานการวิเคราะห์ต้นทุนเชิงกิจกรรม การประเมินความเส่ียงด้านเคมี ข้อกําหนด กฎระเบียบมาตรฐาน ประกาศที่
เกี่ยวข้อง การสืบค้นการใช้คอมพิวเตอร์  วิธีปฏิบัติที่ดีในขบวนการผลิต  ระบบการควบคุณภาพในความปลอดภัยแนวใหม่  การ
ควบคุมคุณภาพและการเฝ้าระวงั 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 
คม785 อุตสาหกรรมเคมแีละปิโตรเลยีม 2                       3  หน่วยกติ 
CM785 Chemical and Petroleum Industries II 
 เทคโนโลย ีเศรษฐศาสตร์ และส่ิงแวดล้อมของกระบวนการผลติในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและอนุพนัธ์ รวมถึงอุตสาหกรรม
เคมบีางชนิด โดยเน้น กระบวนการเบือ้งต้น และรายละเอยีดของการปฏิบัตกิาร 
 (บรรยายสัปดาห์ละ  3 ช่ัวโมง) 
 

                                           หมวดวชิาปิโตรเคม ี                                            
 
คม665    กระบวนการปิโตรเคมขีั้นสูง                       3  หน่วยกติ 
CM665   Advanced Petrochemical Processes 
                การสํารวจและขุดเจาะแหล่งปิโตรเลยีม กระบวนการแครกกงิรีฟอร์มมงิ ไอ ไรเซซัน เพือ่ผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเคม ีการ
คดัเลอืกตวัเร่งปฏิกริิยาชนิดเอกพนัธ์และววิธิพนัธ์ และสภาวะทีเ่หมาะสมเพือ่ใช้ในกระบวนการปิโตรเคมแีละการพฒันาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนอนาคต 
 
คม666    กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี       3  หน่วยกติ 
CM666   Separation Process in Petrochemical Industries 
                เคมเีชิงฟิสิกส์ของระบบหลายวฏัภาคของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีการขนถ่ายมวลของก๊าซและของเหลว การคาํนวณเพือ่การ
ออกแบบกระบวนการสกดั หอกลัน่ลาํดบัส่วนและกระบวนการดูดซับก๊าซและการแยกโดยใช้เทคโนโลยขีั้นสูงในระดบั อุตสาหกรรม 



 
 
คม765   การออกแบบถังปฏิกรณ์เคม ี         3  หน่วยกติ 
CM765  Chemical Reactor Design 
               จลนพลศาสตร์ของปฏิกริิยาเคม ีประเภทของถังปฏิกรณ์เคม ีส่วนประกอบและสมบัตเิฉพาะของถังปฏิกรณ์ชนิดเคมต่ีาง ๆ 
หลกัการเบือ้งต้นในการปฏิบัตกิารเกีย่วกบัถังปฏิกรณ์เคม ีการคาํนวณทางอุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เพือ่การออกแบบและ
เลอืกใช้ถังปฏิกรณ์เคมทีีเ่หมาะสมกบักระบวนการเคมปีระเภทต่าง ๆ 
 
คม766   หัวข้อพเิศษทางปิโตรเคม ี         3  หน่วยกติ 
CM766  Special Topics in Petrochemistry 
               หัวข้อสมยัใหม่ทางปิโตรเคมเีรียนรู้จากงานวจิัยในวารสารต่างประเทศหรือจากเอกสารการประชุมวชิาการนานาชาต ิ
 
 
วทิยานิพนธ์ 
คม800 วทิยานิพนธ์                       18  หน่วยกติ 
CM800 Thesis 
  การทาํวจิัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษา 
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