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ปรัชญาของหลกัสูตร 
มุ่งผลิตมหาบณัฑิตสาขาเคมี ท่ีมีความรู้ทางเคมีเชิงลึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมีและอนัตรกิริยาของสสาร 

สามารถประยกุตห์รือบูรณาการองคค์วามรู้ทางเคมีและทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเคมีผ่านกระบวนการวิจยัเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาทางเคมีดา้นส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน อาหาร และการแพทยใ์นพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย ไดอ้ยา่งเหมาะสมบน
พ้ืนฐานของจริยธรรมทางการวิจยั  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น
อยา่งดีโดยยึดประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  จดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม(Progressivism) คือการ
พฒันาผูเ้รียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตวัได้ดีตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
กระบวนการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Outcome Based education) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียนผ่านกระบวนการ
แกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัทั้งในและนอกหอ้งเรียน และจากแนวคิดท่ีวา่การพฒันาคือ
การเปล่ียนแปลง จึงน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนืตลอดชีวติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 ประยุกต์ใชป้ฏิกิริยาทางเคมีและการเกิดอนัตรกิริยาของสสารเพ่ือแกไ้ขปัญหาทางเคมีท่ีตอบสนองต่องานดา้น

การแพทย/์ อาหาร/ส่ิงแวดลอ้ม/พลงังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 2 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือวเิคราะห์ทางเคมีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 3 สามารถสืบคน้ขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เพื่อน าไปใชป้ฏิบติังานวจิยัทางเคมี 
PLO 4 บูรณาการองคค์วามรู้ทางเคมีผ่านกระบวนการวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาทางเคมีไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของเหตุ

และผล 
PLO 5 แสดงออกถึงพฤติกรรมของการเป็นคนซ่ือสตัยแ์ละมีจริยธรรมทางการวจิยั 
PLO 6 ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีในฐานะของสมาชิกของทีมไดเ้พ่ือน าไปสู่ความส าเร็จหรือเป้าประสงคข์ององคก์ร 
PLO 7 ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลเชิงวชิาการเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
PLO 8 ปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติั การวเิคราะห์/ทดสอบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดดา้นวชิาการของระบบคุณภาพ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า                                36  หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
  แผน ก 2  36 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาบงัคบั  5 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต  
  - วทิยานิพนธ์  20 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวชิาบังคบั   5 หน่วยกติ 

324-500   ชุดวชิาวธีิวจิยัและการประกนัคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ   5((4)-2-9) 
 Module: Research Methodology and Quality Assurance for Laboratory 
324-681 สมัมนาวชิาการทางเคมี 1*            1(0-2-1) 
 Seminar in Chemistry  I 
324-682  สมัมนาวชิาการทางเคมี 2*                  1(0-2-1) 
 Seminar in Chemistry  II 
 *หมายเหตุ ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต (audit) และตอ้งไดรั้บสญัลกัษณ์ S 

2. หมวดวชิาเลือก                          ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ 
(ตอ้งเป็นรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคและเคร่ืองมือทางเคมีไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

รายวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัเทคนิคและเคร่ืองมือทางเคม ี
324-502   วธีิการเชิงฟิสิกส์ส าหรับเคมี  3((3)-0-6) 
 Physical Methods in Chemistry   
324-503 เทคนิคการตรวจลกัษณะเฉพาะของวสัดุ  3((3)-0-6)  
 Techniques for Materials Characterization       
324-523  ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์   2((2)-0-4) 
             X-ray Crystallography  
324-532 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์  3((3)-0-6) 
                   Advanced Organic Spectroscopy  
324-541   การวเิคราะห์โดยวธีิไฟฟ้าเคมี     3((3)-0-6) 
 Electrochemical Analysis 
324-542 การวเิคราะห์โดยวธีิสเปกโทรสโกปี      3((3)-0-6) 
 Spectroscopic Analysis 
324-543  การแยกสารทางเคมี  3((3)-0-6) 
 Chemical Separations 
รายวชิาเลือกอ่ืน ๆ 
324-511  เคมีโคออร์ดิเนชนั        4((4)-0-8)  
 Coordination Chemistry  
324-512 เคมีซุปราโมเลกลุ  2((2)-0-4) 
 Supramolecular Chemistry 



324-513 เคมีของสารออร์แกโนเมทลัลิก                  2((2)-0-4)  
                   Chemistry of Organometallic Compounds  
324-514 โครงสร้างผลึกและการเปล่ียนเฟสของของแขง็      2((2)-0-4)  
 Structure and Phase Transformation in Solid 
324-518   หวัขอ้เฉพาะทางเคมีอนินทรีย ์  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Inorganic Chemistry 
324-521 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง                         2((2)-0-4)                     
             Advanced Physical Chemistry     
324-522 โครงสร้างโมเลกลุและสเปกโทรสโกปี    4((4)-0-8) 
             Molecular Structure and Spectroscopy  
324-524   เคมีค านวณ     3((3)-0-6) 
           Computational Chemistry 
324-528 หวัขอ้เฉพาะทางเคมีเชิงฟิสิกส์          2((2)-0-4)  
            Special Topics in Physical Chemistry 
324-531 เคมีอินทรียข์ั้นสูง  3((3)-0-6)  
                  Advanced Organic Chemistry 
324-532   สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์          3((3)-0-6)   
             Advanced Organic Spectroscopy 
324-533  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติท่ีน่าสนใจ  3((3)-0-6)   
              Natural Products of Interest                
324-534 อินทรียส์งัเคราะห์ขั้นสูง  2((2)-0-4)    
 Advanced Organic Synthesis 
324-535   เคมีเฮเทอโรไซคลิกขั้นสูง  2((2)-0-4) 
 Advanced Heterocyclic Chemistry 
324-536   สารประกอบออร์แกโนเมทลัลิกในเคมีอินทรียส์งัเคราะห์   2((2)-0-4) 
 Organometallic Compounds in Organic Synthesis 
324-537 เคมีของอนุมูลอิสระอินทรีย ์  2((2)-0-4) 
 Organic Free Radical Chemistry 
324-538 หวัขอ้เฉพาะทางเคมีอินทรีย ์1  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Organic Chemistry I 
324-539 หวัขอ้เฉพาะทางเคมีอินทรีย ์2  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Organic Chemistry II 
324-544 เคมิคลัเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์   3((3)-0-6)  
 Chemical Sensors and Biosensors 
324-545 พิษวทิยาในส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Environmental Toxicology 
324-546   การเตรียมตวัอยา่งและการวเิคราะห์สารปริมาณนอ้ย        3((3)-0-6) 
 Sample Preparation and Trace Analysis 
 



324-548   หวัขอ้เฉพาะทางเคมีวเิคราะห์         2((2)-0-4)  
            Special Topics in Analytical Chemistry 
324-551  การเปล่ียนรูปและการกกัเก็บพลงังานเคมี   3((3)-0-6) 
 Chemical Energy Conversion and Storage 
324-552  ชีวมวลและเทคโนโลยเีช้ือเพลิงชีวภาพ  4((4)-0-8) 
 Biomass and Biofuel Technologies 
324-553 การสงัเคราะห์วสัดุอนินทรีย ์  3((3)-0-6) 
 Synthesis of Inorganic Materials       
324-554  วสัดุนาโนและวสัดุรูพรุนอนินทรีย ์  2((2)-0-4) 
 Nano and Porous Inorganic Materials 
324-558 หวัขอ้เฉพาะทางเคมีวสัดุ  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Materials Chemistry       
324-559 หวัขอ้เฉพาะทางเคมีพลงังาน  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Energy Chemistry 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  20 หน่วยกติ 

325-691   วทิยานิพนธ์  20(0-60-0) 
 (Thesis) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 

 
ปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1 324-500 ชุดวิชาวิธวีิจัยและ              5 หน่วยกิต 

การประกันคุณภาพห้องปฏบิัตกิาร  
324-5xx  วิชาเลือก                        6 หน่วยกิต 

324-5xx วิชาเลือก                         5 หน่วยกิต 
325-691 วิทยานิพนธ์                     4 หน่วยกิต 

     รวม ปีที่ 1                              20 หน่วยกิต 
2 324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1      

325-691 วิทยานิพนธ์                     9 หน่วยกิต 
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2      
325-691 วิทยานิพนธ์                     7 หน่วยกิต 

   รวม ปีที่ 2                                 16 หน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตร                        36 หน่วยกิต 

 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 ประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาทาง
เคมีและการเกิดอันตรกิริยาของ
สสารเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเคมีที่
ตอบสนองต่องานด้านการแพทย์/
อาหาร/ส่ิงแวดล้อม/พลังงาน ได้
อย่างถูกต้อง 

1. สอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบในชั้น
เรียน/การเรียนการสอนแบบ Active
learning/การเรียนการสอนแบบ
WIL

2. จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/รายวิชา
สัมมนา

3. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน
และน าเสนอหน้าชั้นเรียน

4. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ตรง

1. การทดสอบย่อยประเมินจากการ
ตอบค าถามในชั้นเรียน

2. การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียนประเมินจากการ
ตอบค าถามแบบข้อเขียน/แบบ
ปากเปล่า

3. การท าประเมินจากงานที่ได้รับ
ม อ บ ห ม า ย / ร า ย ง า น /
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

PLO 2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเคมีได้
อย่างถูกต้อง 

1. จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/รายวิชา
สัมมนา

2. จัด ให้มี รายวิชาในกลุ่ ม เครื่องมื อ
วิเคราะห์ทางเคมี

3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้
เครื่องมือและความรู้ด้านการบริหาร
งานคุณภาพ ซึ่งจัดโดยภาควิชาเคมี
คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดให้มี
รายวิชาสัมมนา/รายวิชาวิทยานิพนธ์

1. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน/
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
วิทยานิพนธ์

2. ประเมินจากการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/รายงาน

3. ประเมินจากความสามารถในการ
ป ระม วลผ ล ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี

PLO 3 สามารถสืบค้นข้อมูลและ
ห ลั ก ฐ าน เชิ งป ระจั ก ษ์  เพ่ื อ
น าไปใช้ปฏิบัตงิานวจิยัทางเคมี 

1. จัดให้มีรายวิชาสัมมนา/รายวิชา
วิทยานิพนธ์

2. มอบหมายงานให้ลักษณะที่มีการน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น เท ค โน โล ยี
สารสนเทศเชิงวิชาการ

4. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้น
ฐานข้อมูล การจัดการเรียนแบบ E-
learning การน าเสนองานหน้าชั้น
เรียน

1. ประเมินจากการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/รายงาน

2. ประเมินจากการน าเสนอแบบ
ปากเปล่า และ/หรือการใช้ความ
ข้อมูลและสารสนเทศเชิงวิชาการ
เพื่ อ วิ เค ราะ ห์ ห รื อ อภิ ป ราย
ผลงานได้อย่างเหมาะสม

PLO 4 บูรณาการองค์ความรู้ทาง
เคมีผ่านกระบวนการวิจัยเพ่ือ

1. มีรายวิชา 324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัย
แ ล ะ ก า รป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ห้ อ ง

1. ประเมินจาการการน า เสนอ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

แก้ไข ปัญหาทางเคมี ได้อ ย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุ
และผล 

ปฏิบัติการ 
2.  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

learning และ WIL  
3.  การจัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
4.  มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน

และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5.  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์

จริง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 

ตอบค าถาม/การเขียนรายงาน/
งานที่ได้รับมอบหมาย/การแสดง
ความคิดเห็น ตลอดจนประเด็น
อภิปรายต่าง ๆ 

2. ประเมินจากความสามารถในการ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หรือกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเคมีได้อย่างถูกต้อง 

PLO 5 แสดงออกถึงพฤติกรรม
ของการเป็นคนซ่ือสัตย์และมี
จริยธรรมทางการวจิยั 

1. มีรายวิชา 324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัย
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ห้องปฏิบัติการ 

2. การจัดให้มีรายวิชาสัมมนา/รายวิชา
วิทยานิพนธ์ 

3. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน
และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
งานที่ได้รับผิดชอบ 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อ
จริยธรรมทางการวิจัย เช่น มีการ
อ้างอิงงานจากบุคคล อ่ืน/ไม่
ปรับแต่งข้อมูล/ไม่น างานวิจัยคน
อ่ืนมาเป็นผลงานของตนเอง เป็น
ต้น 

PLO 6 ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ในฐานะของสมาชิกของ
ทีมได้เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ
หรือเป้าประสงค์ขององค์กร 

1. จัดการเรียนการสอนที่ เน้ นการ      
ท า ง า น  เป็ น ก ลุ่ ม  แ ล ะ ต้ อ ง มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2. จัดดกิจกรรมกลุ่มที่มีการอภิปราย/   
แสดงความคิดเห็น 

 

1. ประเมินจากผลงานและความ
รับ ผิ ด ชอบ ในหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายในกลุ่ม 

2. ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน ตอบค าถามและการแสดง
ความคิดเห็นของนักศึกษาทั้ ง
กลุ่ม 

3. ประเมินจากการปฏิบั ติ ต าม
ข้อก าหนดต่าง ๆ 

PLO 7 ส่ื อ ส าร แ ล ะน า เส น อ
ข้อ มู ล เชิ งวิช าก าร เป็นภ าษ า 
อังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรง
ความหมาย 

1.  จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

2.  สนับสนุนให้นักศึกษาไปน าเสนอ
ผลงานในที่ประชุมนานาชาติ 

3.  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จัดโดย
ภาควิชาเคมี คณะฯ 

1. ประเมินจากรูปประโยคของ
ภาษาที่นักศึกษาใช้ในการสื่อสาร
ในรูปแบบการพูดและการเขียน
ใน ง าน ที่ ได้ รั บ ม อ บ ห ม าย /
น าเสนอ/ตอบค าถาม  

2. ประเมินจากความเข้าใจในภาษา
ในการฟังและการอ่าน  

PLO 8 ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ห้ อ ง 
ปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ ได้
อย่างถูกต้องตามข้อก าหนดด้าน
วชิาการของระบบคุณภาพ 

1. มีรายวิชา 324-500 ชุดวิชาวิธีวิจัย
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ห้องปฏิบัติการ 

2. มีปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสอบ

1.ประเมินจาการการตอบค าถาม/
การเขียนรายงาน/งานที่ ได้รับ
มอบหมาย/การแสดงความ
คิ ด เห็ น  ต ล อ ด จ น ป ระ เด็ น



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

เทียบเครื่องมือวิเคราะห์/ทดสอบ 
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

learning และ WIL  
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน

และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์

จริง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 

อภิปรายต่าง ๆ 
2. ประเมินผลจากการสอบเทียบ

เครื่องมือวิเคราะห์/ทดสอบ 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำยภำพ/หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำเคม ี(หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

324-500 ชุดวชิำวธีิวจิยัและกำรประกนัคุณภำพห้องปฏบิัตกิำร 5((4)-2-9) 
Module: Research Methodology and Quality Assurance for Laboratory 
แนวคิดและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการวิจยั  การเขียนโครงงานวจิยั  การใชห้ลกัสถิติในการวางแผนและวิเคราะห์

ข้อมูล  การวางแผนการทดลอง  วิธีการทดลอง  การบันทึกข้อมูล    การวิเคราะห์  สรุปผลการทดลอง  การเขียน
บรรณานุกรม จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย กรณีศึกษา ท่ีมาของแนวคิดและการเลือก กรอบความคิดในการพฒันาและ
ทดสอบ การพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ธุรกิจ การพฒันาผลิตภณัฑ์ การทดสอบตลาด การน าเขา้สู่ตลาด 
ความรู้ทัว่ไปของทรัพยสิ์นทางปัญญา การสืบคน้ฐานขอ้มูลสิทธิบตัร การยกร่างค าขอสิทธิบตัร การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ทางปัญญา มาตรฐานขอ้ก าหนดทัว่ไปวา่ดว้ยความสามารถในห้องปฏิบติัการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ ประเภทและ
คุณลกัษณะของเสียอนัตราย กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัของเสียอนัตราย การจดัเก็บของเสียอนัตราย การขนถ่ายและ
ขนส่งของเสียอนัตราย การบ าบดัและก าจดั องคป์ระกอบของโปรแกรมลดของเสียอนัตรายท่ีประสบความส าเร็จ ปฏิบติัการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิวจิยัและการประกนัคุณภาพ 

Concepts and sources of data pertinent to research; writing research proposal; use of statistics for planning and 
analysing data; experimental design; procedure; data logging; analysing; summarizing the experiment; bibliography 
writing; researchers’  code of ethics; case study; idea generation and screening; concept development and testing; 
marketing strategy development; business analysis; product development; market testing; commercialization; introduction 
intellectual property; patent search, patent draft; intellectual property valuation; General requirements for the competence 
of testing and calibration laboratories; type and characteristics of hazardous waste; laws and regulations of hazardous 
waste; collection of hazardous wastes; transfer and transport of hazardous wastes; treatment and disposal of hazardous 
wastes; elements of a successful hazardous waste minimization program; a laboratory course dealing with research 
methodology and quality assurance 
324-502 วธีิกำรเชิงฟิสิกส์ส ำหรับเคมี 3((3)-0-6) 

Physical Methods in Chemistry  
สเปกโทรสโกปีส าหรับงานวิจัยทางด้าน เคมี: อินฟราเรดและรามานสเปกโทรสโกปี   อัลตราไวโอเลต-               

วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีของ นิวเคลียสอ่ืนนอกเหนือจากโปรตอน 
อิเลก็ตรอนสปินเรโซแนนซ์  เอกซ์เรยโ์ฟโตอิเลก็ตรอนสเปกโทรสโกปีและแมสสเปกโทรเมตรี เพื่อประยกุตใ์ชง้านทางดา้น
การแพทย ์ส่ิงแวดลอ้ม หรือพลงังาน 

Spectroscopy for researches in chemistry: infrared and Raman spectroscopy, ultraviolet-Visible spectroscopy, 
nuclear magnetic resonance spectroscopy of nuclei other than proton, electron spin resonance, X-ray photoelectron 
spectroscopy and mass spectrometry for applications in medical, environmental, or energy researches 
324-503 เทคนิคกำรตรวจลกัษณะเฉพำะของวสัดุ 3((3)-0-6) 

Techniques for Materials Characterization 
หลกัการและการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการตรวจลกัษณะเฉพาะของกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องผา่น กลอ้ง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกลอ้งจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม  การวิเคราะห์รังสีเอกซ์ในระดับจุลภาค การ



 

เล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก การวิเคราะห์ลกัษณะรูพรุนและขนาดอนุภาค และการวิเคราะห์ทางความร้อน เพื่อ
ประยกุตใ์ชง้านทางดา้นการแพทย ์ส่ิงแวดลอ้ม หรือพลงังาน 
 Principles and applications of characterization techniques based on transmission electron microscope, 
scanning electron microscope and atomic force microscope, X-ray microanalyzer, X-ray powder diffraction, porosity and 
particle size analysis and thermal analysis for applications in medical, environmental, or energy researches  
324-511  เคมโีคออร์ดเินชัน       4((4)-0-8)  
 Coordination Chemistry  
 สารประกอบโคออร์ดิเนชนั ทฤษฎีพนัธะ อิเลก็ทรอนิกสเปกตรา สมบติัแม่เหลก็ของสารประกอบโคออร์ดิเนชนั 
จลนศาสตร์และกลไกปฏิกิริยาอนินทรีย ์สารประกอบโคออร์ดิเนชนัของธาตุกลุ่มเอฟ หัวขอ้ใหม่อ่ืน ๆ ของสารประกอบโค
ออร์ดิเนชนัท่ีน่าสนใจ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานทางการแพทยห์รือส่ิงแวดลอ้ม 
 Coordination compounds; bonding theories; electronic spectra; magnetic property of coordination compounds; 
kinetics and mechanisms of inorganic reactions; coordination chemistry of the f-block elements; new aspects of current 
interest in coordination compounds involving medical or environmental researches 
324-512 เคมซุีปรำโมเลกลุ 2((2)-0-4) 
 Supramolecular Chemistry 
 อนัตรกิริยาระหวา่งโมเลกลุ เคมีโฮสต-์เกสต ์กระบวนการประกอบตวัเอง  วธีิการทางกายภาพส าหรับการศึกษา
อนัตรกิริยาระหวา่งโมเลกลุ การออกแบบและประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือระดบัโมเลกุล และการประยกุตใ์ชเ้คมีซุปราโมเลกุลใน
งานทางดา้นการแพทยห์รือส่ิงแวดลอ้ม 
 Intermolecular interactions; Host-guest chemistry; self-assembly processes; physical  methods for the analysis 
of intermolecular interaction; designs and applications of molecular devices in medical or environment 
324-513    เคมขีองสำรออร์แกโนเมทลัลกิ 2((2)-0-4)  
    Chemistry of Organometallic Compounds 
 การสังเคราะห์ สมบติัทางเคมีและกายภาพ พนัธะระหวา่งโลหะกบัลิแกนด์สารอินทรีย ์ปฏิกิริยาของสารออร์แก
โนเมทลัลิกของโลหะแทรนซิชนัและโลหะในกลุ่มหลกั การใชป้ระโยชน์สารออร์แกโนเมทลัลิก การใชป้ระโยชน์สารออร์
แกโนเมทลัลิกในงานทางดา้นการแพทย ์อาหารหรือส่ิงแวดลอ้ม 
 Syntheses, chemical and physical properties, bonding between metals and organic ligands; reactions of 
organometallic compounds of transition metals and metals of the main groups; applications of organometallic compounds 
in medical, food, or environment 
324-514 โครงสร้ำงผลกึและกำรเปลีย่นเฟสของของแข็ง                         2((2)-0-4)  
 Structure and Phase Transformation in Solid 
 โครงสร้างผลึก ความไม่สมบูรณ์แบบในของแข็งและผลต่อสมบัติทางกายภาพ แผนภาพวฏัภาคในระบบ 2 
องคป์ระกอบ การเปล่ียนเฟสในของแขง็ กระบวนการปรับปรุงทางความร้อน 
 Crystal structure; imperfections in solids and their effects on physical properties; binary phase diagram; phase 
transformation in solids; heat treatment process 
324-518    หัวข้อเฉพำะทำงเคมอีนินทรีย์ 2((2)-0-4) 
 Special Topics in Inorganic Chemistry 
 ศึกษาและสืบคน้ในบางหวัขอ้ทางเคมีอนินทรียท่ี์น่าสนใจ ท่ีมีเน้ือหาประยกุตใ์ชง้านทางดา้นการแพทย ์อาหาร 
ส่ิงแวดลอ้ม หรือพลงังาน 



 

 Studying and searching in some topics of interest in inorganic chemistry which implemented in medical, food, 
environmental, or energy researches 
324-521 เคมเีชิงฟิสิกส์ขั้นสูง                        2((2)-0-4)    
             Advanced Physical Chemistry    
 หัวขอ้ขั้นสูงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคมีเชิงฟิสิกส์ อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีเคมีไฟฟ้า จลนพลศาสตร์เคมี ประยุกต์ใช้
ปฏิกิริยาทางเคมีเพ่ือตอบสนองต่องานดา้นการแพทย/์อาหาร/ส่ิงแวดลอ้ม/พลงังาน  
 Advanced topics in physical chemistry: thermodynamics ; electrochemical theory ; chemical kinetics, ; 
applications the chemical reactions  for medical / environment /energy 
324-522 โครงสร้ำงโมเลกลุและสเปกโทรสโกปี   4((4)-0-8) 
             Molecular Structure and Spectroscopy  
 ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตมัของสเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล อิเล็กทรอนิกสเปกโทรสโกปี สเปกโทรสโกปีแบบ
หมุนและแบบสัน่  ทฤษฎีกลุ่มทางเคมี    
 Quantum  mechanical theory of molecular spectroscopy; electronic spectroscopy; rotational and vibrational 
spectroscopy; chemical group theory    
324-523  ผลกึศำสตร์รังสีเอกซ์   2((2)-0-4) 
             X-ray Crystallography  
 ทฤษฎีการเล้ียวเบน การประยกุตเ์ทคนิคการเล้ียวเบนในปัญหาทางเคมี ทฤษฎีการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ต่อผลึกเด่ียว 
เทคนิคการค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาโครงสร้างโมเลกุล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโครงสร้าง 3 มิติ ของสารเพื่อ
ตอบสนองต่องานดา้นการแพทยแ์ละอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 Diffraction theory; application of diffraction techniques to chemical problems; single crystal X-ray diffraction 
theory; computational technique and data analysis for determining molecular structure; application to use the knowledge 
of three dimensional molecular structure for medical and food science 
324-524    เคมคี ำนวณ    3((3)-0-6) 
           Computational Chemistry 
 เทคนิคการค านวณทางคอมพิวเตอร์: วิธีกลศาสตร์โมเลกุล วธีิแอบอินนิชิโอ ทฤษฎีฟังก์ชนันอลความหนาแน่น 
วธีิโมเลกูลาร์ไดนามิกส์ การท านายโครงสร้าง พลงังานและคุณสมบติัต่าง ๆ ของระบบโมเลกุล ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเคมี
ค านวณเพ่ือตอบสนองต่องานดา้นการแพทย ์
 Computational techniques: molecular mechanics , ab initio, density functional theory, molecular dynamics, 
prediction of structures, energies and properties of molecular systems; applications of computational chemistry in medical 
science 
324-528 หัวข้อเฉพำะทำงเคมเีชิงฟิสิกส์         2((2)-0-4)  
            Special Topics in Physical Chemistry  
 ศึกษาและสืบคน้ในบางหัวขอ้ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ท่ีน่าสนใจ  เพื่อการประยุกตใ์ชต้่องานดา้นการแพทย/์อาหาร/
ส่ิงแวดลอ้ม  
 Studying and searching in some topics of interest in physical chemistry for applications the chemical reactions  
for medical / environment /energy 
 
 



 

324-531   เคมอีนิทรีย์ขั้นสูง                    3((3)-0-6)   
 Advanced Organic Chemistry   
 การอธิบายโครงสร้างโมเลกุลดว้ยทฤษฎีพนัธะเวเลนซ์ ทฤษฎีออร์บิทลัโมเลกุล   สเตอริโอเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สมรรถนะการเลือกเกิดปฏิกิริยา เทอร์โมไดนามิกส์และจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์ปฏิกิริยาของสารมธัยนัตร์
อินทรีย ์ปฏิกิริยาเพริไซคลิก  
 Description of molecular structure using valence bond theory; molecular orbital theory; stereochemistry 
involving reaction selectivity; thermodynamics and kinetics of organic reactions; reactions of organic intermediates; 
pericyclic reactions 
324-532   สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมอีนิทรีย์          3((3)-0-6)   
             Advanced Organic Spectroscopy 
   เทคนิคทนัสมยัของอลัตราไวโอเลต-วสิิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์และแมสสเปกโทร- สโก
ปี และเซอร์คิวลาร์ไดโครอิสซึม-ออพติคลัโรทาทอรีดิสเพอร์ชนัในงานวจิยัทางเคมีอินทรีย ์ 
 Modern techniques of ultraviolet-visible, infrared, nuclear magnetic resonance and mass spectroscopy and 
circular dichroism-optical rotatory dispersion in organic chemistry research 
324-533  ผลติภัณฑ์ธรรมชำตทิีน่่ำสนใจ 3((3)-0-6)   
              Natural Products of Interest                 
           โครงสร้าง  วถีิชีวสงัเคราะห์  หลกัการท่ีส าคญัและเทคนิคการแยกใหบ้ริสุทธ์ิ  ลกัษณะเฉพาะทางสเปกโทรสโก-
ปี การปรับเปล่ียนโครงสร้างและฤทธ์ิทางชีวภาพของผลิตภณัฑธ์รรมชาติท่ีคดัเลือก แนวคิดการน าสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ
ไปใชป้ระโยชน์ 
  Structures; biosynthetic pathways; principles and techniques of purification; spectroscopic characteristics; 
structural modification and biological activities of selected natural products; concept of natural product utilization 
324-534  อนิทรีย์สังเครำะห์ขั้นสูง                    2((2)-0-4)   
    Advanced Organic Synthesis 
          การสังเคราะห์แบบอสมมาตรโดยใชป้ฏิกิริยาเคมีอินทรียท่ี์ร่วมสมยัและทนัสมยั การประยกุตใ์นการสังเคราะห์
สารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  
 Asymmetric synthesis by contemporary and modern organic reactions; applications in natural product 
synthesis 
324-535  เคมเีฮเทอโรไซคลกิขั้นสูง          2((2)-0-4)   
 Advanced Heterocyclic Chemistry 
           โครงสร้างของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก สมบติัทางเคมีและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
วธีิการสงัเคราะห์ท่ีทนัสมยัของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก  
 Structures of heterocyclic compounds; chemical properties and chemical reactions of heterocyclic compounds; 
modern synthetic methodologies of heterocyclic compounds 
324-536  สำรประกอบออร์แกโนเมทลัลกิในเคมอีนิทรีย์สังเครำะห์ 2((2)-0-4)   
 Organometallic Compounds in Organic Synthesis 
 หลกัการของเคมีออร์แกโนเมทลัลิก ปฏิกิริยาของสารออร์แกโนเมทลัลิก กลไกการเกิดปฏิกิริยา การประยกุตใ์ช้
ในการสงัเคราะห์สารอินทรีย ์



 

 Principles of organometallic chemistry; reactions of organometallic; reaction mechanisms; applications of 
organometallic compounds in organic synthesis 
324-537  เคมขีองอนุมูลอสิระอนิทรีย์ 2((2)-0-4)   
 Organic Free Radical Chemistry 
 จลนศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์ ปฏิกิริยาท่ีใช้ทินไฮไดรด์ ปฏิกิริยาท่ีไม่ใช้ดีบุก ปฏิกิริยาการถ่ายโอน
อิเลก็ตรอนกบัโลหะ ปฏิกิริยาท่ีเหน่ียวน าดว้ยแสง  ปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี การจดัเรียงตวัใหม่ การควบคุมสเตอริโอเคมี  การ
เกิดพอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระท่ีควบคุมได ้การประยกุตใ์ชใ้นวสัดุ 
 Kinetics and thermodynamics; tin hydride-based reactions; tin-free reactions; metal single electron transfer 
reactions; photoinduced reactions; electrochemical  reactions; rearrangements; control of stereochemistry; controlled free 
radical polymerizations; applications in materials  
324-538  หัวข้อเฉพำะทำงเคมอีนิทรีย์ 1 2((2)-0-4)   
 Special Topics in Organic Chemistry I 
 ศึกษาและสืบคน้ในบางหวัขอ้ทางเคมีอินทรียท่ี์น่าสนใจ   
 Studying and searching in some topics of interest in organic chemistry 
324-539  หัวข้อเฉพำะทำงเคมอีนิทรีย์ 2 2((2)-0-4)   
 Special Topics in Organic Chemistry II 
 แนวทางเหมือนวชิา 324-538 แต่เน้ือหาไม่ซ ้ าซอ้น 
 Similar to 324-538 but emphasis on different topics 
324-541   กำรวเิครำะห์โดยวธีิไฟฟ้ำเคม ี 3((3)-0-6)  
             Electrochemical Analysis  
 หลกัการและแนวคิดในการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมี การประยกุตใ์ชง้านของเทคนิคต่าง ๆ ในทางโพลาโรกราฟี คู
ลอมบ์เมตรี อิเล็กโทรแกรวิเมตรี โวลแทมเมตรี อิเล็กโตรเคมิคลัอิมพิแดนซ์สเปกโทรสโกปี การประยกุตล่์าสุดของเทคนิค
ไฟฟ้าเคมียคุใหม่ในงานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทางการแพทย ์และอาหาร 
 Principles and concepts in electrochemical analysis ; applications of these techniques in polarography, 
coulometry, electrogravimetry , voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy, recent applications of modern 
electrochemical techniques to environmental, clinical and food  
324-542   กำรวเิครำะห์โดยวธีิสเปกโทรสโกปี     3((3)-0-6)  
               Spectroscopic Analysis  
 ทฤษฎีการวดัทางสเปกโทรสโกปี อตัราส่วนสัญญาณต่อการรบกวนส าหรับการวดัของอิมิสชนั   แอบซอร์พชนั 
และลูมิเนสเซนซ์ สเปกโทรสโกปีในระดบัโมเลกุลและอะตอม การประยกุตเ์ทคนิคเปกโทรสโกปีกบังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การแพทยแ์ละอาหาร 
 Theory of spectroscopic measurement; signal and noise ratio in emission, absorption and luminescent 
measurement; molecular and atomic spectroscopy, applications of spectroscopy technique in environmental, clinical and 
food. 
 
 
 
 



 

324-543 กำรแยกสำรทำงเคม ี 3((3)-0-6) 
 Chemical Separations 
 หลกัการท่ีส าคญัของเทคนิคการแยกสาร การกลัน่ การสกดั การตกตะกอน การแลกเปล่ียนไอออน อิเล็กโทรฟอ
ริซิส อิเลก็โทรลิซิส แก๊สโครมาโทกราฟี ลิควิดโครมาโทกราฟี  ซุปเปอร์คริติคลัฟลูอิดโครมาโทกราฟีและการแยกอ่ืน ๆ ท่ี
ไดพ้ฒันาใหม่เพ่ือใชใ้นงานวเิคราะห์ทางเคมี และการประยกุตใ์ชท้างดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทางการแพทย ์และอาหาร 
 Principles of separation techniques, distillation, extraction, precipitation, ion-exchange, electrophoresis, 
electrolysis, gas chromatography, liquid chromatography, supercritical fluid chromatography and other newly developed 
separation methods for chemical analysis and applications in environmental, clinical and food  
324-544   เคมคิลัเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์  3((3)-0-6) 
 Chemical Sensors and Biosensors 
 หลกัการของเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ ออฟติคลัเคมิคลัเซนเซอร์ เซนเซอร์วเิคราะห์ทางเคมี เซนเซอร์ ไฟฟ้าเคมีและ
ไบโอเซนเซอร์ การประยกุตใ์ชง้านทางส่ิงแวดลอ้ม ทางการแพทยแ์ละกระบวนการผลิต 
 Principles of various types of sensors:  optical chemical sensors, chemical analysis sensors, electrochemical 
sensors and biosensors; applications of these sensors in environmental analysis, clinical analysis and manufacturing 
process 
324-545 พษิวทิยำในส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 Environmental Toxicology   
 สารพิษในอากาศ  น ้ าและดิน  ปฏิกิริยาและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  วิธีทางเคมีท่ีใช้และวิธีใช้เคร่ืองมือ
วเิคราะห์ความเป็นพิษของส่ิงแวดลอ้ม การใชส้ารพิษ  และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์
 Toxic substances in air, water and soil; interaction and effect on the environment; chemical methods and 
instrumentation for environmental analysis; toxin usage and impact on human health   
324-546   กำรเตรียมตวัอย่ำงและกำรวเิครำะห์สำรปริมำณน้อย  3((3)-0-6) 
 Sample Preparation and Trace Analysis 
 หลกัการและแนวโน้มวิธีเก็บตวัอยา่ง การจดัการตวัอยา่งและการเตรียมตวัอย่าง การวิเคราะห์และการตรวจวดั 
การประยกุตเ์ทคนิควเิคราะห์สารปริมาณนอ้ยทางโครมาโทกราฟี ไฟฟ้าเคมี และสเปกโทรสโกปี: แก๊สโครมาโท-กราฟี ลิควิ
ดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง ไอออนโครมาโทกราฟี โวลแทมเมตรี อลัตราไวโอเลต-วสิิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี  อะตอม
มิคแอบซอร์พชนัสเปกโทรเมตรี และแมสสเปกโทรเมตรี และการประยกุต์ใช้ในงานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทางการแพทย ์
อาหารและยา 
 Principles and trends in sampling; sample pretreatment and preparation; analytical method and detection; 
applications of analytical techniques for trace analysis:  chromatography, electroanalysis and spectroscopy:  gas 
chromatography, high performance liquid chromatography, ion chromatography, voltammetry, ultraviolet-visible 
spectrophotometry, atomic absorption spectrometry and mass spectrometry and applications in environmental, clinical, 
food and drug samples  
324-548    หัวข้อเฉพำะทำงเคมวีเิครำะห์        2((2)-0-4)  
            Special Topics in Analytical Chemistry  
 ศึกษาและสืบคน้ในบางหัวขอ้ทางเคมีวิเคราะห์ท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกต์ใชท้างการแพทย ์อาหาร 
และส่ิงแวดลอ้ม 



 

  Studying and searching in some to p ics  o f in te rest in analytica l ch em istry  relating to clinical, food and 
environment 
324-551  กำรเปลีย่นรูปและกำรกกัเกบ็พลงังำนเคม ี 3((3)-0-6) 
 Chemical Energy Conversion and Storage 
 เซลลเ์ช้ือเพลิง  เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบสียอ้ม  การแปรสภาพทางเคมีความร้อนของชีวมวล  แบตเตอร่ี ปฏิกิริยาเร่ง
เชิงแสง 
 Fuel cell; dye sensitization solar cell; thermochemical conversion of biomass; batteries; photocatalytic 
reactions 
324-552   ชีวมวลและเทคโนโลยเีช้ือเพลงิชีวภำพ 4((4)-0-8) 
 Biomass and Biofuel Technologies 
 ชนิดและคุณสมบติัของชีวมวล การผลิตไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล แก๊สชีวภาพและน ้ ามนัชีวภาพ หลกัการและ
การประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์ทางความร้อนและการวเิคราะห์ปริมาณแก๊สท่ีปล่อยออกมาส าหรับเทคโนโลยเีช้ือเพลิงชีวภาพ 
 Types and properties of biomass; the production of biodiesel, bioethanol, biogas and bio-oil; principle and 
applications of thermal analysis and evolved gas analysis for biofuel technologies 
324-553 กำรสังเครำะห์วสัดุอนินทรีย์ 3((3)-0-6) 
 Synthesis of Inorganic Materials  
 หลกัการและวธีิการสงัเคราะห์วสัดุดว้ยปฏิกิริยาสถานะของแขง็ ปฏิกิริยาในสถานะแก๊ส และปฏิกิริยาในสถานะ
ของสารละลาย  
 Concepts and synthesis methods of materials by solid-state reactions, gas phase reactions and solution phase 
reactions  
324-554   วสัดุนำโนและวสัดุรูพรุนอนินทรีย์ 2((2)-0-4) 
 Nano and Porous Inorganic Materials 
 โครงสร้างและเคมีของวสัดุอนินทรียน์าโนและรูพรุน 
 Structure and chemistry of nano and porous inorganic materials  
324-558 หัวข้อเฉพำะทำงเคมวีสัดุ 2((2)-0-4) 
 Special Topics in Materials Chemistry 
 ศึกษาและสืบคน้ในบางหวัขอ้ทางเคมีวสัดุท่ีน่าสนใจ   
 Studying and searching in some topics of interest in materials chemistry 
324-559 หัวข้อเฉพำะทำงเคมพีลงังำน 2((2)-0-4) 
 Special Topics in Energy Chemistry 
 ศึกษาและสืบคน้ในบางหวัขอ้ทางเคมีพลงังานท่ีน่าสนใจ   
 Studying and searching in some topics of interest in energy chemistry 
324-681    สัมมนำวชิำกำรทำงเคม ี1                   1(0-2-1) 
             Seminar in Chemistry I  
 สัมมนาวิชาการทางเคมีโดยนักศึกษาในหัวขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั หรือการคน้พบใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคมีจากวารสารทางเคมีหรือทางวทิยาศาสตร์ และอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารควบคุมและช้ีแนะโดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
ในการสอน  



 

  Seminars given by students on topics of current interest or new findings relevant to chemistry from chemistry 
or scientific journals and further discussions in class with guidance from staff   
324-682  สัมมนำวชิำกำรทำงเคม ี2                   1(0-2-1)  
             Seminar in Chemistry II  
 แนวทางเหมือนวชิา  324-681 แต่เน้ือหาไม่ซ ้ าซอ้น  
 Similar to 324-681 but emphasis on different topics    
325-691 วทิยำนิพนธ์ 20(0-60-0)  
 Thesis 
 การศึกษาวจิยัของนกัศึกษาในสาขาเคมี ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 Research study in chemistry under supervision of corresponding staff 
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