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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรฯ มีการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางพิพฒันาการนิยม โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการ

พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นดุษฎีบณัฑิตสาขาเคมี ท่ีมีความรู้เชิงลึกในเร่ืองปฏิกิริยาเคมีและอนัตรกิริยาของสสาร ตลอดจนมีทกัษะ
ในการใช้เคร่ืองมือและแปลผลข้อมูลท่ีได้อย่างถูกต้อง สามารถออกแบบกระบวนการวิจัยและบูรณาการความรู้ผ่าน
กระบวนการวจิยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือสร้างนวตักรรมใหม่ได ้มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเชิงวชิาการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถร่วมงานกบั
ผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี และมีความเป็นผูใ้ฝ่รู้อนัจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนืตลอดชีวติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 ประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีและการเกิดอันตรกิริยาของสสารเพ่ือตอบสนองต่องานด้านการแพทย์/อาหาร/

ส่ิงแวดลอ้ม/พลงังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 2 ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือวเิคราะห์ทางเคมีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 3 วเิคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศเชิงวชิาการเพื่อน าไปใชใ้นการสนบัสนุนขอ้สรุปหรือปรับปรุงสมมติฐานของการ

วจิยัทางเคมี 
PLO 4 ออกแบบกระบวนการวจิยัและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคหรือเคร่ืองมือทางเคมีในการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
PLO 5 บูรณาการความรู้ปฏิกิริยาทางเคมีและการเกิดอนัตรกิริยาของสสารผา่นกระบวนการวจิยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่

หรือนวตักรรม 
PLO 6 แสดงออกถึงพฤติกรรมของการเป็นคนซ่ือสตัยแ์ละมีจริยธรรมทางการวจิยั 
PLO 7 ปฏิบติัตนในฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดีเพื่อบรรลุเป้าประสงคข์ององคก์ร 
PLO 8 ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลเชิงวชิาการเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                       
 - ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ไม่นอ้ยกวา่  48 หน่วยกิต  
 - ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ไม่นอ้ยกวา่  72 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสูตร  
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
แบบ 1.1  48 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์  48 หน่วยกิต  
แบบ 2.1  48 หน่วยกิต 
 - หมวดวชิาบงัคบั    5 หน่วยกิต 
 - หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่    7 หน่วยกิต* 
 - วทิยานิพนธ์  36 หน่วยกิต  
*ส าหรับระดบัดุษฎีบณัฑิตแบบ 2.1  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาเลือกท่ีไม่ซ ้ ากบัท่ีเคยเรียนมาแลว้ในระดบัมหาบณัฑิต 
 
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
แบบ 2.2  72 หน่วยกิต 
 - หมวดวชิาบงัคบั    7 หน่วยกิต 
 - หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่  17  หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หมวดวชิาบังคบั   

(แบบ 2.1)    5 หน่วยกติ 
324-701 ระเบียบวธีิวจิยัและการประกนัคุณภาพในหอ้งปฏิบติัการ  3((3)-0-6) 
 Research Methodology and Laboratory Quality Assurance  
324-783 สมัมนาวชิาการทางเคมี 3                       1(0-2-1) 
                   Seminar in Chemistry  III  
324-784 สมัมนาวชิาการทางเคมี 4                       1(0-2-1) 
                   Seminar in Chemistry  IV 
 หมายเหตุ ผูท่ี้เคยเรียนรายวชิาท่ีมีเน้ือหาเทียบเท่ารายวชิา 324-701 มาแลว้  ใหเ้ลือกเรียนวชิาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบั
วทิยานิพนธ์แทน และไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
(แบบ 2.2)    7 หน่วยกติ 
324-701 ระเบียบวธีิวจิยัและการประกนัคุณภาพในหอ้งปฏิบติัการ  3((3)-0-6) 
 Research Methodology and Laboratory Quality Assurance  
324-781 สมัมนาวชิาการทางเคมี 1                       1(0-2-1)  
                   Seminar in Chemistry  I  
324-782 สมัมนาวชิาการทางเคมี 2                       1(0-2-1)  
                   Seminar in Chemistry  II 
324-783 สมัมนาวชิาการทางเคมี 3                       1(0-2-1) 
                   Seminar in Chemistry  III  
324-784 สมัมนาวชิาการทางเคมี 4                       1(0-2-1) 
                   Seminar in Chemistry  IV 

2. หมวดวชิาเลือก   
แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกติ (ต้องเป็นรายวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัเทคนิคและเคร่ืองมือทางเคมีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ)  
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกติ (ต้องเป็นรายวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัเทคนิคและเคร่ืองมือทางเคมีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ) 

รายวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัเทคนิคและเคร่ืองมือทางเคม ี
324-702 เทคนิคทางเคมี-ฟิสิกส์ส าหรับนกัเคมี              3((3)-0-6)         
 Physico-chemical Techniques for Chemists           
324-703 เทคนิคการตรวจลกัษณะเฉพาะทางกายภาพและทางเคมี  3((3)-0-6) 
 Physical and Chemical Characterization Techniques    
324-723  ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ขั้นสูง      3((3)-0-6)  
             Advanced X-ray Crystallography  
  324-731 วธีิการสงัเคราะห์ทางเคมีอินทรีย ์                3((3)-0-6) 
                   Synthetic Methodologies in Organic Chemistry 
ชุดวชิา 
324-741 ชุดวชิาเทคนิคการวเิคราะห์ขั้นสูงและการประยกุต ์  9((8)-3-16) 
 Module: Advanced Analytical Techniques and Applications 
รายวชิาเลือกอ่ืน ๆ 
324-711   เคมีอนินทรียข์ั้นสูง        4((4)-0-8)  
 Advanced Inorganic Chemistry  



324-712 เคมีซุปราโมเลกลุขั้นสูง  2((2)-0-4) 
 Advanced Supramolecular Chemistry 
324-713   สารออร์แกโนเมทลัลิก  2((2)-0-4)  
   Organometallic Compounds       
324-714 โครงสร้างและการเปล่ียนเฟสของโลหะผสม                    2((2)-0-4)  
 Structure and Phase Transformation in Alloys  
324-718   หวัขอ้ทนัสมยัทางเคมีอนินทรีย ์  2((2)-0-4) 
 Current Topics in Inorganic Chemistry 
324-721 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงและการประยกุต ์                         2((2)-0-4)  
             Advanced Physical Chemistry and Applications  
324-722 กลศาสตร์ควอนตมัและทฤษฎีกลุ่มทางเคมีส าหรับสเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกลุ 4((4)-0-8) 
 Quantum Mechanics and Chemical Group Theory for  Molecular Spectroscopy  
324-724 เคมีค านวณและการประยกุตใ์ชข้ั้นสูง             3((3)-0-6) 
           Advanced Computational Chemistry and Applications  
324-728 หวัขอ้ทนัสมยัทางเคมีเชิงฟิสิกส์            2((2-0-4) 
          Current Topics in Physical Chemistry  
324-732   ปัญหาพิเศษทางเคมีอินทรีย ์                               2((2)-0-4) 
                   Special Problems in Organic Chemistry 
324-738   หวัขอ้ทนัสมยัทางเคมีอินทรีย ์1                    3((3)-0-6) 
                   Current Topics in Organic Chemistry I 
324-739   หวัขอ้ทนัสมยัทางเคมีอินทรีย ์2                 2((2)-0-4) 
                   Current Topics in Organic Chemistry II 
324-742   เคมิคลัเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ขั้นสูง  3((3)-0-6) 
               Advanced Chemical Sensors and Biosensors 
 324-743   เคมีส่ิงแวดลอ้มและพิษวทิยา          3((3)-0-6) 
 Environmental Chemistry and Toxicology 
 324-744    การวเิคราะห์สารปริมาณนอ้ย     3((3)-0-6)  
 Trace Analysis 
324-748   หวัขอ้ทนัสมยัทางเคมีวเิคราะห์         2((2)-0-4)         
 Current Topics in Analytical Chemistry     
324-751   เคมีของการเปล่ียนรูปและการกกัเก็บพลงังาน               3((3)-0-6) 
 Chemistry for Energy Conversion and Storage 
324-752   เทคโนโลยพีลงังานชีวภาพและเทคนิคการวเิคราะห์     4((4)-0-8)      
               Bioenergy Technology and Analytical Techniques 
324-753 การสงัเคราะห์วสัดุ  3((3)-0-6) 
 Material Synthesis 
324-754  วสัดุอนินทรีย ์  2((2)-0-4)    
 Inorganic Materials 
   



324-758 หวัขอ้ทนัสมยัทางเคมีวสัดุ            2((2)-0-4) 
 Current Topics in Materials Chemistry   
324-759   หวัขอ้ทนัสมยัทางเคมีพลงังาน  2((2)-0-4) 
 Current Topics in Energy Chemistry 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36-48 หน่วยกติ 

325-791 วทิยานิพนธ์           48(0-144-0)  
 Thesis    
325-792 วทิยานิพนธ์           36(0-108-0)  
 Thesis 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบ 1.1 

ปี ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 รวม 

1 325-791 วทิยานิพนธ์                       8 หน่วยกิต 325-791 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต  16 หน่วยกติ 

2 325-791 วทิยานิพนธ์                       8 หน่วยกิต 325-791 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต  16 หน่วยกติ 

3 325-791 วทิยานิพนธ์                       8 หน่วยกิต 325-791 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต  16 หน่วยกติ 

  รวมตลอดหลกัสูตร  48 หน่วยกติ 

 

แบบ 2.1 

ปี ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 รวม 

1 324-701 ระเบียบวธีิวจิยัและ 
              การประกนัคุณภาพใน 
              หอ้งปฏิบติัการ                    3 หน่วยกิต 
324-7xx วชิาเลือก                             4 หน่วยกิต 
324-783 สมัมนาวชิาการทางเคมี 3   1 หน่วยกิต 

324-7xx วชิาเลือก                              3 หน่วยกิต 
324-784 สมัมนาวชิาการทางเคมี 4    1 หน่วยกิต 
325-792 วทิยานิพนธ์                         5 หน่วยกิต 

 17 หน่วยกติ 

2 325-792 วทิยานิพนธ์                        8 หน่วยกิต 325-792 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต  16 หน่วยกติ 

3 325-792 วทิยานิพนธ์                        8 หน่วยกิต 325-792 วทิยานิพนธ์                         7 หน่วยกิต  15 หน่วยกติ 

  รวมตลอดหลกัสูตร  48 หน่วยกติ 

 

   แบบ 2.2 

ปี ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 รวม 

1 324-701 ระเบียบวธีิวจิยัและ 
           การประกนัคุณภาพใน 
           หอ้งปฏิบติัการ                        3 หน่วยกิต 
324-7xx วชิาเลือก                              9 หน่วยกิต 

324-7xx วชิาเลือก                        8 หน่วยกิต 
 

 20 หน่วยกติ 

2 324-781 สมัมนาวชิาการทางเคมี 1    1 หน่วยกิต 
325-791 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต 

324-782 สมัมนาวชิาการทางเคมี 2    1 หน่วยกิต 
325-791 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต 

 18 หน่วยกติ 

3 324-783 สมัมนาวชิาการทางเคมี 3    1 หน่วยกิต 
325-791 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต 

324-784 สมัมนาวชิาการทางเคมี 4    1 หน่วยกิต 
325-791 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต 

 18 หน่วยกติ 

4 325-791 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต 325-791 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต  16 หน่วยกติ 

  รวมตลอดหลกัสูตร  72 หน่วยกติ 

 
 
 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 ประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาทาง
เคมีและการเกิดอันตรกิริยาของ
สสารเพ่ือตอบสนองต่องานด้าน
การแพทย์/อาหาร/ส่ิงแวดล้อม/
พลงังาน ได้อย่างถูกต้อง 

1. การเรียนการสอนแบบ Active learning/
การเรียนการสอนแบบ WIL

2. จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/รายวิชา
สมัมนา

3. มอบหมายใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน

4. จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/
จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ี
มีความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์
ตรง

1. ประเมินจากการตอบค าถามใน ชั้น
เรียน

2. ประเมินจากการตอบค าถามแบบ
ขอ้เขียน/แบบปากเปล่า

3. ประเมินจากการน าเสนองาน/งานท่ี
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม าย /ร า ย ง าน /
ความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์

PLO 2 ประมวลผลข้อมูลที่ ได้
จากเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเคมไีด้
อย่างถูกต้อง 

1. จัด ให้ มี ร าย วิช าสั ม มน า/ร ายวิช า
วทิยานิพนธ์

2. จัด ให้ มี ร ายวิช าในก ลุ่ม เค ร่ือ ง มื อ
วเิคราะห์ทางเคมี

3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้
เคร่ืองมือและความรู้ด้านการบริหาร
งานคุณภาพ ซ่ึงจัดโดยภาควิชาเคมี
คณะฯ และมหาวทิยาลยั

1. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน/
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
รายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์

2. ประเมินจากการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย/รายงาน

3. ประเมินจากความสามารถในการ
ป ระม วล ผ ลข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ าก
เคร่ืองมือวเิคราะห์ทางเคมี

PLO 3 วิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล แ ล ะ
ส ารสน เทศ เชิ งวิช าก าร เพ่ื อ
น าไปใช้ในการสนับสนุนข้อสรุป
หรือปรับปรุงสมมติฐานของการ
วจิยัทางเคม ี

1 . จัด ให้ มี ร ายวิช าสั มมนา/รายวิช า
วทิยานิพนธ์

2. มอบหมายงานในลักษณะท่ีมีการน า
ขอ้มูลมาวเิคาะห์เพื่อหาขอ้สรุป

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พั ฒ น าทั ก ษ ะ ด้ าน เท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศเชิงวชิาการ

1. ประเมินจากการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย/รายงาน

2. ประเมินจากการน าเสนอแบบปาก
เปล่า และ/หรือการใชค้วามขอ้มูล
และสารสนเทศเชิงวิชาการเพื่อ
วิเคราะห์หรืออภิปรายผลงานได้
อยา่งเหมาะสม

PLO 4 ออกแบบกระบวนการ 
วิจัยและประยุกต์ใช้เทคนิคหรือ
เคร่ืองมือทางเคมีในการวิจัยได้
อย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการ 

1. มีรายวิชา 324-701 ระเบียบวิธีวิจยัและ
การประกนัคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ

2 . จัด ให้ มี ร ายวิ ช าสั ม มน า /ร ายวิช า
วทิยานิพนธ์

3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้
เคร่ืองมือและความรู้ดา้นการบริหารงาน
คุณภาพ ซ่ึงจัดโดยภาควิชาเคมี คณะฯ
และมหาวทิยาลยั

1. ประเมินจากขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกแบบกระบวนการ วจิยั

2. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน/
รายงานความก้าวหน้ า/การแก ้
ปัญหาในระหวา่งท าวทิยานิพนธ์

3. ประเมินจากการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย/รายงาน

4. ประเมินจากความสามารถในการ
เลือกใชเ้คร่ืองมือทางเคมีต่าง ๆ ได้
อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 5 บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้
ปฏิกิ ริยาทางเคมีและการเกิด
อั น ต ร กิ ริ ย าข อ งส ส าร ผ่ าน
กระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือนวตักรรม 

1.  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning และ WIL  

2.  การจดัใหมี้รายวชิาวทิยานิพนธ์ 
3.  มอบหมายให้คน้ควา้ เขียนรายงานและ

น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
4.  จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/

จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ี
มีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์
ตรง 

 

1. ป ระ เมิ น จ าก ารก ารน า เส น อ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การ
ตอบค าถาม/การเขียนรายงาน/งาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย/การแสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนประเด็นอภิปราย
ต่าง ๆ 

2. ประเมินจากความสามารถในการ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หรือกระบวนการวิจยัเพ่ือน าไปสู่
ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ห รื อ
นวตักรรม 

PLO 6 บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้
ปฏิกิ ริยาทางเคมีและการเกิด
อั น ต ร กิ ริ ย าข อ งส ส าร ผ่ าน
กระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือนวตักรรม 

1. มีรายวิชา 324-701 ระเบียบวิธีวิจยัและ
การประกนัคุณภาพในหอ้งปฏิบติัการ  

2. การจัดให้มีรายวิชาสัมมนา/รายวิชา
วทิยานิพนธ์ 

3. มอบหมายให้คน้ควา้ เขียนรายงานและ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาในงาน
ท่ีไดรั้บผิดชอบ 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อ
จริยธรรมทางการวิจัย เช่น มีการ
อ้ า ง อิ ง ง าน จ าก บุ ค ค ล อ่ื น /ไ ม่
ปรับแต่งข้อมูล/ไม่น างานวิจัยคน
อ่ืนมาเป็นผลงานของตนเอง เป็น
ตน้ 

PLO 7 บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้
ปฏิกิ ริยาทางเคมีและการเกิด
อั น ต ร กิ ริ ย าข อ งส ส าร ผ่ าน
กระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือนวตักรรม 

1. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างาน
เป็นกลุ่ม และตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 

2. จดักิจกรรมกลุ่มท่ีมีการอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น 

 

1. ประเมินจากผลงานและความ
รับ ผิ ดชอบ ในหน้ า ท่ี ท่ี ได้ รั บ
มอบหมายในกลุ่ม 

2. ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน ตอบค าถามและการแสดง
ความคิดเห็นของนกัศึกษาทั้งกลุ่ม 

3 . ป ระ เมิ น จ ากก ารป ฏิ บั ติ ต าม
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ 

PLO 8 บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้
ปฏิกิ ริยาทางเคมีและการเกิด
อั น ต ร กิ ริ ย าข อ งส ส าร ผ่ าน
กระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือนวตักรรม 

1.  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษา องักฤษ 
2.  สนับสนุนให้นักศึกษาไปน าเสนอ

ผลงานในท่ีประชุมนานาชาติ 
3.  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีจัดโดย
ภาควชิาเคมี คณะฯ  

1. ประ เมิน จาก รูปป ระโยคของ
ภาษาองักฤษท่ีนักศึกษาใชใ้นการ
ส่ือสารในรูปแบบการพูดและการ
เขียนในงานท่ีได้รับมอบหมาย/
น าเสนอ/ตอบค าถาม 

2. ประเมินจากความเข้าใจภาษาใน
การฟังและการอ่าน  

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำยภำพ/หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต สำขำวชิำเคม ี(หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

324-701 ระเบียบวธีิวจิยัและกำรประกนัคุณภำพในห้องปฏิบัตกิำร 3((3)-0-6) 
Research Methodology and Laboratory Quality Assurance  
แนวคิดและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการวิจยั  การเขียนโครงงานวจิยั  การใชห้ลกัสถิติในการวางแผนและวิเคราะห์

ข้อมูล  การวางแผนการทดลอง  วิธีการทดลอง  การบันทึกข้อมูล    การวิเคราะห์  สรุปผลการทดลอง  การเขียน
บรรณานุกรม จรรยาบรรณวชิาชีพนกัวจิยั กรณีศึกษา การประกนัคุณภาพส าหรับการวเิคราะห์ทดสอบในหอ้งปฏิบติัการเคมี 
ระบบมาตรวิทยาและหลกัการส าหรับการพิสูจน์ความใชไ้ดข้องวิธี การด าเนินการบริหารจดัการในโรงงาน การประกนั
คุณภาพและความปลอดภยัตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  

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; quality assurance in chemical and testing laboratory; metrology and 
method validation; operation management in manufacturing sector; quality assurance and safety according to ISO 
standard 
324-702 เทคนิคทำงเคม-ีฟิสิกส์ส ำหรับนักเคมี 3((3)-0-6) 

Physico-chemical Techniques for Chemists  
อนัตรกิริยาของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ กบัสสาร การยืนยนัลกัษณะเฉพาะและการระบุเอกลกัษณ์

ของสารประกอบบนพ้ืนฐานของวิธีการดูดกลืน การปลดปล่อย และอตัราส่วนของมวลต่อประจุ เพื่อประยุกต์ใช้งาน
ทางดา้นการแพทย ์ส่ิงแวดลอ้ม หรือพลงังาน 

Interaction of different forms of electromagnetic radiation with matter; characterization and identification of 
compounds using absorption, emission and mass-to-charge ratio based methods for applications in medical, 
environmental, or energy researches 
324-703 เทคนิคกำรตรวจลกัษณะเฉพำะทำงกำยภำพและทำงเคมี 3((3)-0-6) 

Physical and Chemical Characterization Techniques 
รูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ รูปภาพท่ีเกิดจากสญัญาณอิเลก็ตรอนทุติยภูมิและอิเลก็ตรอนกระเจิงกลบั การ

วเิคราะห์ธาตุดว้ยรังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนต ์การวเิคราะห์พฤติกรรมทางความร้อน การหาพ้ืนท่ีผิวและขนาดอนุภาค ลกัษณะ
ของพ้ืนผิว เพ่ือประยกุตใ์ชง้านทางดา้นการแพทย ์ส่ิงแวดลอ้ม หรือพลงังาน 

X-ray diffraction pattern; image from secondary electron and back-scattered electron; chemical analysis by x-
ray fluorescence; thermal behavior; determination of surface area and particle size; surface topography for applications in 
medical, environmental, or energy researches 
324-711  เคมอีนินทรีย์ขั้นสูง 4((4)-0-8) 

Advanced Inorganic Chemistry 
ทฤษฎีพนัธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีออร์บิทลัเชิงโมเลกุล สมบติัการดูดกลืนแสง สมบติัแม่เหล็ก การ

น าจลนศาสตร์เคมีไปใชใ้นการตรวจหากลไกปฏิกิริยา การถ่ายโอนอิเลก็ตรอนเหน่ียวน าโดยแสง ปฏิกิริยาท่ีเกิดเร็ว เคมีของ



 

โลหะแลนทาไนด ์แอคทิไนด ์หวัขอ้ใหม่อ่ืน ๆ ของสารประกอบโคออร์ดิเนชนัท่ีน่าสนใจ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานทางการแพทย์
หรือส่ิงแวดลอ้ม 
 Valence bond theory; crystal field theory; molecular orbital theory; absorption property; magnetic property; 
application of kinetics towards the determination of reaction mechanisms; photo-induced electron transfer; fast kinetic 
reactions; chemistry of lanthanide actinide elements; new aspects of current interest in coordination compounds involving 
medical or environmental researches 
324-712 เคมซุีปรำโมเลกลุขั้นสูง 2((2)-0-4) 
 Advanced Supramolecular Chemistry 
 อนัตรกิริยาท่ีไม่ใช่โควาเลนต ์การจดจ าโมเลกลุ การประกอบไดเ้องของโมเลกลุ  เทคนิคการทดลองส าหรับการ
วเิคราะห์ระบบเชิงซุปราโมเลกุล เคร่ืองมือระดบัโมเลกุลในเคมีซุปราโมเลกุล และการประยกุตใ์ชเ้คมีซุปราโมเลกุลในงาน
ทางดา้นการแพทยห์รือส่ิงแวดลอ้ม 
 Non-covalent interactions; molecular recognition; spontaneous association of molecules; experimental 
techniques for the analysis of supramolecular systems; molecular devices in supramolecular chemistry and applications of 
supramolecule in medical or environment 
324-713    สำรออร์แกโนเมทลัลกิ 2((2)-0-4)  
    Organometallic Compounds 
 ปฏิกิริยาของสารออร์แกโนเมทลัลิกของโลหะแทรนซิชนัและโลหะในกลุ่มหลกั การสังเคราะห์ พนัธะระหวา่ง
โลหะกบัลิแกนดอิ์นทรีย ์การใชป้ระโยชน์สารออร์แกโนเมทลัลิกในงานทางดา้นการแพทย ์อาหารหรือส่ิงแวดลอ้ม 
 Reactions of organometallic compounds of transition metals and metals of the main groups; synthesis, bonding 
between metals and organic ligands; applications of organometallic compounds in medical, food, or environment 
324-714 โครงสร้ำงและกำรเปลีย่นเฟสของโลหะผสม                         2((2)-0-4)  
 Structure and Phase Transformation in Alloys 
 โครงสร้างผลึกและความไม่สมบูรณ์ของผลึกโลหะและโลหะผสม แผนภาพวฏัภาคและโครงสร้างระดบัจุลภาค 
การแพร่และการเปล่ียนเฟส กระบวนการปรับปรุงทางความร้อนของโลหะผสม 
 Crystal structures and imperfections in metal and alloys;  phase diagram and microstructure; diffusion and 
phase transformation; heat treatment of alloys  
324-718   หัวข้อทนัสมยัทำงเคมอีนินทรีย์ 2((2)-0-4) 
 Current Topics in Inorganic Chemistry 
 ศึกษาและสืบค้นหัวข้อท่ีทันสมัยทางเคมีอนินทรีย์ ท่ีมีเน้ือหาประยุกต์ใช้งานทางด้านการแพทย์ อาหาร 
ส่ิงแวดลอ้ม หรือพลงังาน 
 Studying and searching in current topics in inorganic chemistry which implemented in medical, food, 
environmental, or energy researches 
324-721 เคมเีชิงฟิสิกส์ขั้นสูงและกำรประยุกต์                         2((2)-0-4)                     
             Advanced Physical Chemistry and Applications 
 หัวขอ้ขั้นสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกตใ์ช ้อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีเคมีไฟฟ้าและศกัยพ้ื์นผิว 
จลนพลศาสตร์เคมีของปฏิกิริยาซบัซอ้น ประยกุตใ์ชป้ฏิกิริยาทางเคมีเพ่ือตอบสนองต่องานทางการแพทย ์อาหารส่ิงแวดลอ้ม
หรือพลงังาน 



 

 Advanced topics in physical chemistry and applications; thermodynamics; electrochemical theory and surface 
potentials; chemical kinetics of complex reactions; applications of the chemical reactions  for medical, food, environment 
or energy 
 
324-722 กลศำสตร์ควอนตมัและทฤษฎกีลุ่มทำงเคมสี ำหรับสเปกโทรสโกปี 4((4)-0-8) 
 เชิงโมเลกลุ  
 Quantum Mechanics and Chemical Group Theory for Molecular Spectroscopy 
 การประยุกต์ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตมัและทฤษฎีกลุ่มทางเคมีในสเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล อิเล็กทรอนิก 
สเปกโทรสโกปี สเปกโทรสโกปีแบบหมุนและแบบสัน่   
 Applications of quantum mechanics and chemical group theory in molecular spectroscopy; electronic 
spectroscopy; rotational and vibrational spectroscopies 
324-723  ผลกึศำสตร์รังสีเอกซ์ขั้นสูง      3((3)-0-6)   
             Advanced X-ray Crystallography  
 การประยกุตเ์ทคนิคการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ต่อผลึกเด่ียวในการแกปั้ญหาทางโครงสร้างขั้นสูง วิเคราะห์การเรียง
ตวัไม่เป็นระเบียบของโครงสร้างแบบต่าง ๆ การแกปั้ญหาขอ้มูลการเล้ียวเบนของตวัอย่างดว้ยโปรแกรมเฉพาะและการ
เตรียมผลการวิเคราะห์งานเพื่อรายงานผลตามหลักผลึกสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโครงสร้าง 3 มิติ ของสารเพื่อ
ตอบสนองต่องานทางการแพทยแ์ละอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 Applications of single crystal X-ray diffraction technique to solve advanced structural problems; analyzing 
various disordered structures; solving the problem of  diffraction data with the specific programs and preparing results 
according to the international crystallographic report; applications of the knowledge of three dimensional molecular 
structure for medical and food correctly 
324-724 เคมคี ำนวณและกำรประยุกต์ใช้ขั้นสูง             3((3)-0-6) 
           Advanced Computational Chemistry and Applications 
 เทคนิคการค านวณทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง วิธีกลศาสตร์โมเลกุล วิธีแอบอินนิชิโอ ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความ
หนาแน่น วิธีโมเลกูลาร์ไดนามิกส์ วิธีลูกผสมกลศาสตร์ควอนตมัและกลศาสตร์โมเลกุล วิธีโมเลกูลาร์ด็อคก้ิง วิธีค  านวณ
พลงังานอิสระ การท านายโครงสร้าง พลงังาน คุณสมบัติ เชิงอิเล็กตรอน และกลไกปฏิกิริยาทางเคมีของระบบโมเลกุล 
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเคมีค านวณเพ่ือตอบสนองต่องานทางการแพทย ์
 Advanced computational techniques molecular mechanics, ab initio, density functional theory, molecular 
dynamics, hybrid qm/mm method, molecular docking, free energy calculation methods; prediction of structures, energies, 
electronic properties and chemical reaction pathways of molecular systems; application of the knowledge of 
computational chemistry for medical 
324-728 หัวข้อทนัสมยัทำงเคมเีชิงฟิสิกส์             2((2-0-4) 
            Current Topics in Physical Chemistry 
 ศึกษาและสืบคน้หัวขอ้ท่ีทันสมยัทางเคมีเชิงฟิสิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกต์ใช้ทางการแพทย ์อาหาร และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 Studying and searching in current topics in physical chemistry involving the applications of the chemical 
reactions  for medical, environment and energy 
 



 

324-731   วธีิกำรสังเครำะห์ทำงเคมอีนิทรีย์                     3((3)-0-6)  
 Synthetic Methodologies in Organic Chemistry 
 การวางแผน วิธีการสังเคราะห์และเทคนิคท่ีทนัสมยัทางเคมีอินทรียแ์ละการสังเคราะห์สารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ
หรือสารท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพเพ่ือประยกุตใ์ชท้างอาหารและยา 
 Synthetic plans, modern methodologies and techniques in organic chemistry and synthesis of natural products 
or biological active compounds for applications in food and drugs   
324-732   ปัญหำพเิศษทำงเคมอีนิทรีย์                                 2((2)-0-4) 
               Special Problems in Organic Chemistry  
 บรรยายหรืออภิปรายปัญหาพิเศษท่ีน่าสนใจและทนัสมยัทางสาขาวชิาเคมีอินทรียห์รือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง การ
ประยกุตใ์ชใ้นการสงัเคราะห์สารผลิตภณัฑท์างธรรมชาติหรือสารประกอบท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ 
 Lectures or discussions on current special problems of interest in organic chemistry or relevant field; 
applications in the synthesis of natural products or biological active compounds   
324-738   หัวข้อทนัสมยัทำงเคมอีนิทรีย์ 1                         3((3)-0-6) 
               Current Topics in Organic Chemistry I  
 ศึกษาและสืบคน้หัวขอ้ท่ีทนัสมยัทางเคมีอินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์สารผลิตภณัฑท์างธรรมชาติหรือ
สารประกอบท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ   
 Studying and searching in current topics in organic chemistry involving the synthesis of natural products and 
biological active compounds             
324-739   หัวข้อทนัสมยัทำงเคมอีนิทรีย์ 2                         2((2)-0-4) 
               Current Topics in Organic Chemistry II 
 แนวทางเหมือนวชิา 324-738 แต่เนน้ในหวัขอ้ท่ีต่างกนั 
 Similar to 324-738 but emphasis on different topics 
324-741   ชุดวชิำเทคนิคกำรวเิครำะห์ขั้นสูงและกำรประยุกต์ 9((8)-3-16) 
               Module: Advanced Analytical Techniques and Applications 
 เทคนิคการแยกสาร ไดแ้ก่ การกลัน่ การสกดั การตกตะกอน การแลกเปล่ียนไอออน อิเลก็โทรฟอริซิส อิเล็กโทร
ลิซิส แก๊สโครมาโทกราฟี ลิควิดโครมาโทกราฟี ซุปเปอร์คริติคลัฟลูอิดโครมาโทกราฟี  และการแยกแบบอ่ืนท่ีทันสมยั 
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในระดบัโมเลกลุและอะตอมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัการเปล่งแสงและการดูดกลืน   ทฤษฎีส าหรับ
กระบวนการนอนฟาราเดอิกและฟาราเดอิก ศกัยเ์คมีไฟฟ้าส าหรับกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์ของกระบวนการ
ถ่ายโอนอิเล็กตรอน การประยกุตล่์าสุดของเทคนิคการแยก สเปกโทรสโกปี และไฟฟ้าเคมีในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม การแพทย ์อาหารและยา ปฏิบติัการดา้นเทคนิคการวเิคราะห์ขั้นสูง 
  Separation techniques including distillation, extraction, precipitation, ion-exchange, electrophoresis, 
electrolysis, gas chromatography, liquid chromatography, supercritical fluid chromatography and other recent separation 
methods; molecular and atomic spectroscopic techniques relating emission and absorption measurement; theories for non-
faradaic and faradaic processes; electrochemical potential for electrochemical processes; kinetics of electron transfer 
processes; recent applications of separation technique, spectroscopy and electrochemistry for qualitative and quantitative 
analysis in environment, medical, food and drugs; a laboratory course dealing with advanced analytical techniques 
 
 



 

324-742   เคมคิลัเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Chemical Sensors and Biosensors 
 แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูงของเคมิคลัเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์โดยเน้นการประยุกต์ใชเ้คมิคลัเซนเซอร์และ
ไบโอเซนเซอร์ในงานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทางการแพทย ์อาหารและยา นิติวทิยาศาสตร์ และกระบวนการผลิต 
 Advanced concepts and theories of chemical sensors and biosensors, emphasized on applications of chemical 
sensors and biosensors to environmental, medical, food and drugs, forensic science and manufacturing process 
324-743 เคมส่ิีงแวดล้อมและพษิวทิยำ                                                    3((3)-0-6) 
 Environmental Chemistry and Toxicology   
 สารเคมีในส่ิงแวดลอ้ม ปฏิกิริยาและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การใชส้ารเคมี วธีิทางเคมีและเคร่ืองมือวเิคราะห์
ความเป็นพิษของส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์การประเมินความเส่ียง 
 Chemical substances in environment; interaction and effect on the environment ; chemicals usage; chemical 
methods and instrumentation for environmental analysis; impact on human health; risk assessment   
324-744   กำรวเิครำะห์สำรปริมำณน้อย    3((3)-0-6)  
 Trace Analysis 
 การเก็บตวัอยา่ง การจดัการตวัอยา่งและการเตรียมตวัอยา่ง การตรวจวดัและวิเคราะห์แก๊ส สารอินทรีย ์ธาตุและ
โลหะหนกับางชนิดท่ีมีปริมาณนอ้ยในตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้ม การแพทย ์อาหารและยา เทคนิคการวิเคราะห์สารปริมาณนอ้ย
และการประยกุต์ ไดแ้ก่  โครมาโทกราฟี ไฟฟ้าเคมี และสเปกโทรสโกปี อภิปรายและถกปัญหาของวิธีการวเิคราะห์ขั้นสูง
จากบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารทั้งในและต่างประเทศ 
 Sampling; sample pretreatment and preparation; detection and analysis of trace gases, trace organic 
compounds and trace elements in the environmental, medical, food and drug samples; analytical techniques for trace 
analysis and applications, i. e.  chromatography, electroanalysis and spectroscopy; detailed discussions of advanced 
analysis from published articles in local and international journals 
324-748    หัวข้อทนัสมยัทำงเคมวีเิครำะห์        2((2)-0-4)         
   Current Topics in Analytical Chemistry     
  ศึกษาและสืบคน้หัวขอ้ท่ีทนัสมยัทางเคมีวเิคราะห์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชง้านดา้นต่าง ๆ เช่น การแพทย ์
อาหารหรือส่ิงแวดลอ้ม  
  Studying and searching in current topics in analytical chemistry involving many applications such as medical, 
food or environment researches    
324-751  เคมขีองกำรเปลีย่นรูปและกำรกกัเกบ็พลงังำน  3((3)-0-6) 
 Chemistry for Energy Conversion and Storage 
 เทอร์โมไดนามิกส์และโพลาไรเซชนัของเซลล์เช้ือเพลิง  การประยกุต์ใชส้ารประกอบโคออร์ดิเนชนัในเซลล์
แสงอาทิตยแ์บบสียอ้ม  การแปรสภาพทางเคมีความร้อนของชีวมวล  แบตเตอร่ีและตวัเก็บประจุทางไฟฟ้าเคมี การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของตวัเร่งเชิงแสง 
 Thermodynamics and polarization of fuel cell; application of coordination compounds in dye sensitization 
solar cell; thermochemical conversion of biomass; batteries and electrochemical storage devices; improvement of 
photocatalyst efficiency 
 



 

324-752 เทคโนโลยพีลงังำนชีวภำพและเทคนิคกำรวเิครำะห์ 4((4)-0-8)      
Bioenergy Technology and Analytical Techniques 

 ชีวมวล การแปรสภาพชีวมวลดว้ยกระบวนการเชิงกล กระบวนการทางชีวเคมี และกระบวนการทางเคมีความ
ร้อน เทคนิคการวเิคราะห์ส าหรับเทคโนโลยพีลงังานชีวภาพ 
 Biomass; the biomass conversion by mechanical, biochemical and thermochemical process; analytical 
techniques for bioenergy technology  
324-753 กำรสังเครำะห์วสัดุ 3((3)-0-6) 
 Material Synthesis 
 การสังเคราะห์วสัดุดว้ยกระบวนการทางความร้อน กระบวนการบด การตกเกาะของไอระเหยทางกายภาพและ
ทางเคมี วธีิโซล-เจล วธีิไฮโดรเทอร์มอล วธีิการตกตะกอน  เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นงานทางดา้นพลงังาน หรือส่ิงแวดลอ้ม 
 Synthesis of materials using high temperature process, mechanical milling; physical and chemical vapor 
deposition; sol-gel method; hydrothermal method; precipitation method which implemented in energy or environmental 
researches 
324-754   วสัดุอนินทรีย์ 2((2)-0-4) 
 Inorganic Materials 
 โครงสร้างและเคมีของซีโอไลต์ วสัดุคาร์บอนและอนุภาคนาโนโลหะ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 
 Structure and chemistry of zeolite, carbon materials and metal nanoparticles in environmental applications 
324-758 หัวข้อทนัสมยัทำงเคมวีสัดุ           2((2)-0-4)  
 Current Topics in Materials Chemistry   
 ศึกษาและสืบคน้หัวขอ้ท่ีทนัสมยัทางเคมีวสัดุ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นการแพทย ์หรือส่ิงแวดลอ้ม แต่เน้ือหา
หวัขอ้ไม่ซ ้ าซอ้นกบั 324-558 
 Studying and searching in current topics in materials chemistry related to medical or environmental researches, 
but different topics from  324-558    
324-759 หัวข้อทนัสมยัทำงเคมพีลงังำน 2((2)-0-4)  
 Current Topics in Energy Chemistry  
 ศึกษาและสืบคน้หวัขอ้ท่ีทนัสมยัทางเคมีพลงังาน แต่เน้ือหาหวัขอ้ไม่ซ ้ าซอ้นกบั 324-559 
 Studying and searching in current topics in energy chemistry but different topics from  324-559    
324-781   สัมมนำวชิำกำรทำงเคม ี1                   1(0-2-1) 
             Seminar in Chemistry I  
 สัมมนาวิชาการทางเคมีโดยนกัศึกษาในหัวขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั หรือการคน้พบใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมี
หรือการประยกุตท์างดา้นต่าง ๆ เช่น การแพทย ์อาหาร ส่ิงแวดลอ้มหรือพลงังาน จากวารสารทางเคมีหรือทางวิทยาศาสตร์ 
และน ามาอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารควบคุมและช้ีแนะโดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในการสอน  
  Seminars given by students on topics of current interest or new findings relevant to chemistry or applications 
in many areas such as medical, food, environment or energy from chemistry or scientific journals and further discussions 
in class with guidance from staff   
 
 



 

324-782  สัมมนำวชิำกำรทำงเคม ี2                   1(0-2-1)  
             Seminar in Chemistry II  
 สัมมนาวิชาการทางเคมีโดยนกัศึกษาในหัวขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั หรือการคน้พบใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมี 
หรือการประยกุตท์างดา้นต่าง ๆ เช่น การแพทย ์อาหาร ส่ิงแวดลอ้มหรือพลงังาน จากวารสารทางเคมีหรือทางวิทยาศาสตร์
และน ามาอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารควบคุมและช้ีแนะโดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในการสอน โดยหัวขอ้ท่ีน าเสนอไม่
ซ ้ าซอ้นกบัหวัขอ้ใน 324-781  
 Seminars given by students on topics of current interest or new findings relevant to chemistry or applications 
in many areas such as medical, food, environment or energy from chemistry or scientific journals and further discussions 
in class with guidance from staff but emphasis on different topics in 324-781 
324-783  สัมมนำวชิำกำรทำงเคม ี3                 1(0-2-1) 
               Seminar in Chemistry III  
 สัมมนาวิชาการทางเคมีโดยนกัศึกษาในหัวขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั หรือการคน้พบใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมี 
หรือการประยกุตท์างดา้นต่าง ๆ เช่น การแพทย ์อาหาร ส่ิงแวดลอ้มหรือพลงังาน จากวารสารทางเคมีหรือทางวิทยาศาสตร์
และน ามาอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารควบคุมและช้ีแนะโดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในการสอน โดยหัวขอ้ท่ีน าเสนอไม่
ซ ้ าซอ้นกบัหวัขอ้ใน 324-781 และ 324-782  
 Seminars given by students on topics of current interest or new findings relevant to chemistry or applications 
in many areas such as medical, food, environment or energy from chemistry or scientific journals and further discussions 
in class with guidance from staff but emphasis on different topics in 324-781 and 324-782   
324-784   สัมมนำวชิำกำรทำงเคม ี4               1(0-2-1) 
                Seminar in Chemistry IV  
  สมัมนาวิชาการทางเคมีโดยนกัศึกษาในหัวขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั หรือการคน้พบใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมี 
หรือการประยกุตท์างดา้นต่าง ๆ เช่น การแพทย ์อาหาร ส่ิงแวดลอ้มหรือพลงังาน จากวารสารทางเคมีหรือทางวิทยาศาสตร์
และน ามาอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารควบคุมและช้ีแนะโดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในการสอน โดยหัวขอ้ท่ีน าเสนอไม่
ซ ้ าซอ้นกบัหวัขอ้ใน 324-781 324-782 และ 324-783  
 Seminars given by students on topics of current interest or new findings relevant to chemistry or applications 
in many areas such as medical, food, environment or energy from chemistry or scientific journals and further discussions 
in class with guidance from staff but emphasis on different topics in 324-781 324-782 and 324-783    
325-791  วทิยำนิพนธ์ 48(0-144-0)   
                Thesis 
 การคน้ควา้วิจยัขั้นสูงในสาขาเคมีเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ภายใตก้ารดูแลและให้ค  าแนะน าโดยอาจารยท่ี์
ปรึกษา        
           Advanced research in chemistry with emphasis on building up new knowledge under supervision of 
corresponding staff 
325-792  วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0)   
 Thesis 
 การคน้ควา้วิจยัขั้นสูงในวิชาของสาขาเคมีเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ภายใตก้ารดูแลและให้ค  าแนะน าโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษา        
 Advanced research in chemistry with emphasis on building up new knowledge under supervision of 
corresponding staff 
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