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ปรัชญาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางเคมี สามารถ
ประยกุตอ์งคค์วามรู้เพ่ือต่อยอดงานวจิยัและสร้างนวตักรรมดา้นเคมีชีวภาพ มีทกัษะและแกปั้ญหาการใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์
ทางเคมีในห้องปฏิบติัการและอุตสาหกรรม โดยผา่นกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุกและมุ่งเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ ใน
การพฒันาผูเ้รียนให้มีความคิดวิเคราะห์ มีกระบวนการวิจยั ผ่านกระบวนการแกปั้ญหา และคน้ควา้ดว้ยตนเอง ลงมือปฏิบติั
ทั้งในและนอกหอ้งเรียน ซ่ึงน าไปสู่การเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจรรณยาบรรณตามหลกัวชิาชีพ 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 สร้างงานวจิยัและนวตักรรมดา้นเคมีชีวภาพ 
PLO2 ใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ในระดบัหอ้งปฏิบติัการและอุตสาหกรรมดา้นเคมีชีวภาพ 
PLO3 พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีทกัษะการคิดวเิคราะห์ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO4 แสดงออกดา้นคุณธรรม จริยธรรมในวชิาชีพ ท างานเป็นทีม และส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   
 แผน ก แบบ ก 1                            ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  00 หน่วยกติ 

    ไม่มี 

2. หมวดวชิาเลือก  00 หน่วยกติ 

    ไม่มี 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36 หน่วยกติ 

937–511  วทิยานิพนธ์  36(0-108-0)  
 Thesis 
 
 แผน ก แบบ ก 2                             ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั   9 หน่วยกติ 

937-501  การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือขั้นสูง   3((3)-0-6) 
 (Advanced Instrumental Analysis) 
937-502  ปฏิบติัการการวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือขั้นสูง    1(0-3-0) 

 (Advanced Instrumental Analysis Laboratory) 
937-503  วธีิการวจิยัทางเคมีประยกุต*์   3((3)-0-6) 

 (Research Methodology in Applied Chemistry) 
937-504  สมัมนา 1*    1(0-2-1) 

 (Seminar I) 
937-505  สมัมนา 2*    1(0-2-1) 

 (Seminar II) 
* หมายเหต ุหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะตอ้งลงทะเบียนเรียนในรายวชิา 937-503 วธีิการวจิยัทางเคมีประยกุต ์937-504 
สมัมนา 1 และ 937-505 สมัมนา 2 แบบไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

2. หมวดวชิาเลือก   9 หน่วยกติ 

937-521 ชุดวชิาวจิยัและนวตักรรมเคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  6((5)-3-10) 
  (Module: Research and Innovation in Natural Products Chemistry) 
937-522 ชุดวชิาวจิยัและนวตักรรมโอลิโอเคมี   6((5)-3-10) 
 (Module: Research and Innovation in Oleochemicals)  
937-523 ชุดวชิาวจิยัและนวตักรรมเคมีวสัดุ   6((5)-3-10) 
  (Module: Research and Innovation in Materials Chemistry) 
937-531 หวัขอ้พิเศษทางเคมีประยกุต ์   3((3)-0-6) 
  (Special Topics in Applied Chemistry) 
937-532 เคมีเชิงคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   3((2)-3-4) 
  (Advanced Computational Chemistry) 



937-533 กระบวนการผลิตและสมบติัของวสัดุนาโน   3((3)-0-6) 
  (Processing and Properties of Nanomaterials)  
937-534  สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพ   3((3)-0-6) 
  (Herbs for Aesthetic and Health) 
937-535  เคมีประยกุตส์มยัใหม่   3((3)-0-6) 
  (Modern Applied Chemistry) 
937-536  อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพจากปาลม์น ้ ามนั   3((3)-0-6) 
  (Biofuel Industry from Palm Oils) 
937-537  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติในโภชนเภสชั และเวชส าอาง  3((3)-0-6) 
  (Natural Products in Nutraceuticals and Cosmeceuticals)   
937-538  การพฒันาสารธรรมชาติเชิงพาณิชย ์   3((3)-0-6) 
  (Development of Natural Origins for Commercials) 
937-539  เทคโนโลยเีมมเบรน    3((3)-0-6) 
  (Membrane Technology) 
937-540 โครงร่างวศิวกรรมเน้ือเยือ่จากวสัดุชีวภาพ    3((3)-0-6)  
  (Tissue Engineering Scaffolds from Biomaterials) 
937-541 แปรรูปชีวภาพ      3((3)-0-6)  
  (Biorefineries)  
หมายเหต ุ นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 
โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18  หน่วยกติ 

937–512 วทิยานิพนธ ์    18(0-54-0) 
 (Thesis) 
 

 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
937 – 503  วธีิการวจิยัทางเคมีประยกุต*์    3((3)-0-6) 
937 – 511  วทิยานิพนธ์ 1     9(0-27-0) 
           รวม  12(3-27-6) 
ภาคการศึกษาที ่2 
937 – 504  สมัมนา 1*     1(0-2-1) 
937 – 511  วทิยานิพนธ์ 1     9(0-27-0) 
           รวม  9(0-27-0) 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
937 – 505  สมัมนา 2*     1(0-2-1) 
937 – 511  วทิยานิพนธ์ 1     9(0-27-0) 
           รวม  9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
937 – 511  วทิยานิพนธ์ 1 9(0-27-0)  
           รวม  9(0-27-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน  ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
937 – 501  การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือขั้นสูง    3((3)-0-6) 
937 – 502      ปฏิบติัการการวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือขั้นสูง 1(0-3-0) 
937 – 503  วธีิการวจิยัทางเคมีประยกุต ์    3((3)-0-6) 
   รวม 7((9)-3-6)   
ภาคการศึกษาที ่2 
937 – 504  สมัมนา 1      1(0-2-1) 
937 – 512  วทิยานิพนธ์ 2     3(0-9-0) 
937 – xxx  วชิาเลือก หรือ ชุดวชิา   6-9  หน่วยกิต 
            รวม 10-13(x-y-z) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
937 – 505  สมัมนา 2      1(0-2-1) 
937 – xxx  วชิาเลือก*           3(x-y-z)   
937 – 512  วทิยานิพนธ์ 2     6(0-18-0) 
 รวม 10(x-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2 
937 – 512  วทิยานิพนธ์ 2     9(0-27-0) 
 รวม  9(0-27-0) 
*เฉพาะนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาชีพเลือก ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 



เอกสาร 3-5 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 สร้างงานวจิยัและนวตักรรม
ดา้นเคมีชีวภาพ 

1) การอภิปราย 
2) การฝึกปฏิบติั 
3) การสอนแบบสมัมนา 
4) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

1) การสอบขอ้เขียน 
2) การสอบทกัษะ 
3) การประเมินตนเอง 
4) การประเมินจากการสะท้อนการ
ท างานร่วมกนั 

PLO2 ใช้เค ร่ืองมือวิ เคราะห์ใน
ร ะ ดั บ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ     
อุตสาหกรรมดา้นเคมีชีวภาพ  

1) การอภิปราย 
2) การฝึกปฏิบติั 
3) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
4) การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

1) การสอบปากเปล่า 
2) การสอบทกัษะ 
3) การน าเสนอผลงาน 
4) การประเมินตนเอง 

PLO3 พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
มีทักษะการคิดวิ เค ราะห์  และ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2) การสอนแบบสมัมนา 
3) การระดมสมอง 
4) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
5) การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

1) การประเมินรายงาน 
2) การน าเสนอผลงาน 
3) การประเมินตนเอง 
 

PLO4 แสดงออกด้าน คุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพ ท างานเป็นทีม 
แ ล ะ ส่ื อ ส า ร อ ย่ า ง มี     
ประสิทธิภาพ 

1) การสอนแบบสมัมนา 
2) การระดมสมอง 
3) การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
4) การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

1) การสงัเกตพฤติกรรม 
2) การประเมินรายงาน 
3) การประเมินตนเอง 
4) การประเมินจากการสะท้อนการ
ท างานร่วมกนั 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

สำขำวชิำเคมปีระยุกต์ 
 
937-501  กำรวเิครำะห์ด้วยเคร่ืองมือขั้นสูง       3((3)-0-6) 
     (Advanced Instrumental Analysis) 
 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปีและโครมาโทกราฟี อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี 
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกสเปกโทรสโกปี แมสสเปกโทรสโกปี แก๊สโครมาโทกราฟี             โครมาโทก
ราฟีของเหลวสมรรถนะสูง รวมทั้งโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงพิเศษ เทคนิควิเคราะห์ดว้ยความร้อน ดิฟเฟอร์เรน
เชียลสแกนนิงแคลอรีเมทรี วิเคราะห์เทอร์โมกราฟิเมตริก กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ผลงานตีพิมพท่ี์ใชเ้ทคนิคของเคร่ืองมือ
ขั้นสูงท่ีทนัสมยั การดูงานดา้นเคมีวเิคราะห์ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Theory and applications of spectroscopy and chromatography; ultraviolet           visible spectroscopy; 
infrared spectroscopy; nuclear magnetic spectroscopy; mass spectroscopy;           gas chromatography; high performance 
liquid chromatography including ultrahigh performance liquid chromatography; thermal analysis techniques; differential 
scanning calorimetry; thermogravimetric analysis; electron microscopy; recent literature on more recently advanced 
instruments; field trip related to analytical chemistry; work integrated learning 
 
937-502  ปฏิบัตกิำรกำรวเิครำะห์ด้วยเคร่ืองมือขั้นสูง         1(0-3-0) 
      (Advanced Instrumental Analysis Laboratory) 
   ปฏิบติัการการใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ขั้นสูง เทคนิคทางโครมาโทกราฟี เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี เทคนิคการ
วเิคราะห์ดว้ยความร้อน กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน เทคนิคการวเิคราะห์ขั้นสูงท่ีน่าสนใจ 
   Laboratory in advanced instrumental analysis; chromatography techniques; spectroscopic techniques; 
thermal analysis techniques; electron microscopy; interesting advanced analysis techniques 
 
937-503  วธีิกำรวจิยัทำงเคมปีระยุกต์       3((3)-0-6) 
     (Research Methodology in Applied Chemistry) 
 งานวิจยัขั้นสูงทางเคมีประยกุต ์การจดัท าโครงร่างการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การเขียนบทความทาง
วิชาการและการน าเสนอ การอภิปรายผลงานวิจัยในกลุ่ม การจัดท ารายงานเพ่ือการน าเสนอ        และการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ จรรยาบรรณในงานวจิยั 
 Advanced research in applied chemistry; preparation of research proposal; statistical analysis of data; article 
writing and presentation; group discussion of research finding; paper preparation for presentation and publishing in journal; 
ethic in research 
  
937-504  สัมมนำ 1            1(0-2-1) 
 (Seminar I) 
 สมัมนาวชิาการทางเคมีโดยนกัศึกษา ในหวัขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั หรือการคน้พบใหม่ ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคมีจากวารสารทางเคมีหรือทางวิทยาศาสตร์ และอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารควบคุมและช้ีแนะโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา ทกัษะ
การน าเสนอและตอบขอ้ซกัถาม 



 Seminars given by students on topics of current interest or new findings relevant to chemistry from 
chemistry or other scientific journals and further discussions in class with guidance by advisors; presentation and scientific 
explanation skills 
  
937-505  สัมมนำ 2        1(0-2-1) 
 (Seminar II) 
 สัมมนาในหัวขอ้ท่ีค้นพบใหม่หรือความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และหัวขอ้วิจัยท่ีทันสมัยทางเคมี ทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์และน ามาอภิปรายภายใตก้ารช้ีแนะโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา ทกัษะการน าเสนอและตอบขอ้
ซกัถาม 
 Seminar on new findings or thesis progress and modern research topics in chemistry; literature review 
related to thesis and discussions supervised by advisors; presentation and scientific explanation skills 
 
937-511 วทิยำนิพนธ์ 1       36(0-108-0) 

(Thesis I) 
การออกแบบและก าหนดโครงการวิจยั การศึกษาวจิยัอยา่งมีจรรยาบรรณ ท างานเป็นทีม การท าวิจยัขั้นสูงทาง

เคมีโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา การน าเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ เขียนวิทยานิพนธ์  
สอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ปากเปล่า การเผยแพร่ผลงานวจิยัในวารสารวชิาการ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Designing and identifying research proposal; conducting research with concern of research ethics; 
teamworks; advanced research in chemistry with supervision by thesis advisors; presentation of thesis progress; writing 
thesis; oral thesis defense; publishing research in peer-reviewed journal; work integrated learning 
 
937-512  วทิยำนิพนธ์ 2        18(0-54-0) 

(Thesis II)  
การออกแบบและก าหนดโครงการวิจยั การศึกษาวิจยัอย่างมีจรรณยาบรรณ ท างานเป็นทีม การท าวิจยัขั้นสูง

ทางเคมีโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา การน าเสนอความกา้วหน้าของวิทยานิพนธ์ เขียนวิทยานิพนธ์ 
สอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ปากเปล่า การเผยแพร่ผลงานวจิยัในวารสารวชิาการ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Designing and identifying research proposal; conducting research with ethics compliance; teamworks; 
advanced research in chemistry with supervision by thesis advisors; presentation of thesis progress; writing thesis; oral thesis 
defense; publishing research in peer-reviewed journal; work integrated learning 
 
937-521  ชุดวชิำวจิยัและนวตักรรมเคมผีลติภัณฑ์ธรรมชำต ิ   6((5)-3-10) 

(Module: Research and Innovation in Natural Products Chemistry) 
การจ าแนกประเภทของสารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ การเลือกส่ิงมีชีวิตท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและเภสัช

พ้ืนบา้น การสกดั การแยก การตรวจสอบ และการหาลกัษณะเฉพาะของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ    การตรวจคดักรองสารออก
ฤทธ์ิทางชีวภาพ การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ นวตักรรมเคมีผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมีผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน    

Classification of natural products; selection of bioactive organisms; ecology and ethnopharmacology; 
extraction; isolation; detection and characterization of bioactive compounds; screening methods of bioactive compounds; 
bioassay; innovation in natural products chemistry; field trip related to natural products chemistry; work integrated learning   



937-522  ชุดวชิำวจิยัและนวตักรรมโอลโิอเคม ี   6((5)-3-10) 
 (Module: Research and Innovation in Oleochemicals) 
  ชนิดของสารโอลิโอเคมี วตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี กระบวนการส าคญัในอุตสาหกรรมการผลิต
โอลิโอเคมี การใชป้ระโยชน์โอลิโอเคมี การแปรรูปน ้ ามนัปาลม์เพ่ืออุตสาหกรรม เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์
จากการแปรรูปปาล์มน ้ ามนั ผลิตภณัฑ์มูลค่าเพ่ิมและการใชป้ระโยชน์วสัดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมไขมนัและน ้ ามนั การ
ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพในสารโอลิโอเคมี นวตักรรมดา้นโอลิโอเคมี การศึกษาดูงานดา้นโอลิโอเคมี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการ
กบัการท างาน 

Type of oleochemical substances; feedstocks for oleochemical industry; important processes in 
oleochemical manufacturing; utilization for oleochemicals; palm oil processing for industries; techniques to improve the 
quality of products from oil palm processing; value-added products and by-products utilization from fat and oil industry; 
bioassay in oleochemicals; innovation in oleochemicals; field trip in oleochemicals; work integrated learning 
 
937-523  ชุดวชิำวจิยัและนวตักรรมเคมวีสัดุ 6((5)-3-10) 

 (Module: Research and Innovation in Materials Chemistry) 
  บทน าและภาพรวมของเคมีวสัดุ การสงัเคราะห์และการพฒันาวสัดุล ้าสมยั วสัดุซ่ึงประกอบข้ึนจากโมเลกลุ พอ
ลิเมอร์และวสัดุไฮบริด วสัดุอนินทรียด์ดัแปร วสัดุชีวภาพ วสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและยัง่ยืน การก าหนดลกัษณะเฉพาะ
และการตรวจสอบคุณสมบัติของวสัดุ การประยุกต์ใชแ้ละนวตักรรมของเคมีวสัดุ การประยุกต์ใช้เคมีวสัดุในอุตสาหกรรม
พลงังานและเคมีชีวภาพเพ่ืออนาคตท่ีย ัง่ยนื การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมีวสัดุส าหรับอุตสาหกรรมพลงังานและเคมีชีวภาพ 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

 Introduction and overview of materials chemistry; synthesis and perspective method development of 
advanced materials; molecular-based materials; polymers and hybrid materials; modified inorganic materials; biomaterials; 
eco-friendly and sustainable materials; characterization and investigation of functional properties of materials; application 
and innovation of materials chemistry; application of materials chemistry in biorefinery for a sustainable future; field trip 
related to materials chemistry for biorefinery; work integrated learning 

 
937-531  หัวข้อพเิศษทำงเคมปีระยุกต์  3((3)-0-6) 

 (Special Topics in Applied Chemistry) 
 หวัขอ้คดัพิเศษครอบคลุมเน้ือหาทนัสมยัและขั้นสูงเฉพาะทางเคมีประยกุต ์ 

  Selected special topics with modern and advanced contents related to the field of applied chemistry 
 

937-532 เคมเีชิงคอมพวิเตอร์ขั้นสูง  3((2)-3-4) 
 (Advanced Computational Chemistry) 

ออนซอมเบิลส์ ลองเรนจ์คอร์เรคชัน่ การจ าลองแบบทางพลวตัเชิงโมเลกุล การจ าลองแบบโดยวิธีมอนติ คาร์
โล การจ าลองแบบไฮบริดโดยวิธีกลศาสตร์ควอนตมัและกลศาสตร์โมเลกลุ เอนทลัปีของการก่อพนัธะ การท าละลาย พีริออดิก
เบาดารีคอนดิชนั การจ าลองแบบส าหรับอนุภาคขนาดใหญ่ การประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัและอุตสาหกรรม 

Ensembles; long range correction; molecular dynamics approach; Monte Carlo approach; quantum 
mechanics and molecular mechanics hybrid approach; enthalpy of formation; solvation; periodic boundary conditions; 
simulation for large particles; application in research and industry 

 



937-533  กระบวนกำรผลติและสมบัตขิองวสัดุนำโน   3((3)-0-6) 
 (Processing and Properties of Nanomaterials)     

  เทคโนโลยีนาโนทางเคมี วสัดุนาโนชนิดต่าง ๆ เช่น โลหะ อโลหะ เซรามิก  และพอลิเมอร์     การเตรียมและ
การข้ึนรูปโครงสร้างนาโนดว้ยเทคนิคทางเคมีและทางกายภาพ การตรวจสอบสมบติั การทดสอบ สมบติัเชิงกล สมบติัทางความ
ร้อน สมบติัทางแสง และสมบติัทางอิเล็กทรอนิกส์ของวสัดุนาโน  การประยุกต์ใช้และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุนาโนดา้น
การเกษตร อาหาร ส่ิงแวดลอ้มและการแพทย ์   
  Nanotechnology; types of nanomaterials such as metal nonmetal ceramic and polymer; preparation and 
forming of nanostructures by chemical and physical techniques;  characterization; testing; mechanical, thermal, optical and 
electronic properties of nanomaterials; application and research of nanomaterials in agriculture food environment and 
medicine 

 
937-534  สมุนไพรเพ่ือควำมงำมและสุขภำพ  3((3)-0-6) 
  (Herbs for Aesthetic and Health) 
   สมุนไพรท่ีใชใ้นเคร่ืองส าอาง การประยกุตใ์ชส้มุนไพรในอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางและอาหารเสริม การวจิยั
พฒันาและการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรเคร่ืองส าอาง 
   Herbs used in cosmetics; application of herbs in cosmetics and supplements industries; research 
development and quality control of herb cosmetics    
 
937-535  เคมปีระยุกต์สมยัใหม่  3((3)-0-6) 
 (Modern Applied Chemistry) 
 การศึกษาศาสตร์ด้านเคมี เพื่อน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย ์เภสัชกรรม เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการผลิตพลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างนวตักรรมใหม่ใหร้องรับการเปล่ียนแปลงของโลก
อนาคต ศึกษาดูงานเก่ียวกบันวตักรรมอุตสาหกรรม การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการ         กบัการท างาน 
 The study of subjects in chemistry to develop and applied in medicals, pharmaceuticals, agricultures, 
production industrials energy, and environments; its application trend to fabricate the innovation products; field trip related to 
industrial innovation; work integrated learning  
 
937-536  อุตสำหกรรมเช้ือเพลงิชีวภำพจำกปำล์มน ำ้มนั         3((3)-0-6) 
  (Biofuel Industry from Palm Oils) 
  กระบวนการผลิตไบโอดีเซล การผลิตสารหล่อล่ืนจากเอสเทอร์ การผลิตอนุพนัธ์ของโอลิโอเคมี   การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของไบโอดีเซล ผลกระทบของพลงังานเช้ือเพลิงชีวภาพต่อส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาดูงานเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเช้ือเพลิง
ชีวภาพ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Biodiesel processing; lubricant production from esters; oleochemical derivatives productions; maximizing 
energy efficiency of biodiesel; impacts of biofuel to environment; field trip related to biofuel industry; work integrated 
learning 
 



937-537 ผลติภัณฑ์ธรรมชำตใินโภชนเภสัช และเวชส ำอำง        3((3)-0-6)  
  (Natural Products in Nutraceuticals and Cosmeceuticals)   

สารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติในโภชนเภสัช และเวชส าอาง โครงสร้างและการจ าแนกประเภทของสารผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ การพิสูจน์โครงสร้างดว้ยวธีิทางสเปกโทรสโกปี ความสมัพนัธ์ระหวา่งการออกฤทธ์ิทางชีวภาพกบัโครงสร้างทางเคมี  

Natural productsbased nutraceuticals and cosmeceuticals; structure and classification of natural products; 
structural elucidation by spectroscopic methods; chemical structure-biological activity relationships   

 
937-538     กำรพฒันำสำรธรรมชำตเิชิงพำณิชย์       3((3)-0-6) 
  (Development of Natural Origins for Commercials) 
 ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากธรรมชาติในรูปของสมุนไพร สารสกดัหยาบ สารสกดัก่ึงบริสุทธ์ิ สารบริสุทธ์ิ หลกัการแปร
รูปในรูปแบบของแข็ง ของเหลว ก่ึงของแข็ง การใชป้ระโยชน์สารผลิตภณัฑธ์รรมชาติส าหรับเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวิธีการขยายระดบัโรงงานน าร่อง ระดบัการคา้ อุตสาหกรรม การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวิชา 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Products from nature as medicinal plants, crude extract, semi-pure compounds and pure compounds; fundamental 
processing of natural products to solid, semi-solid and liquid; utilization of natural products for agriculture and industry; product 
development and method for pilot plant, commercial scales and industry; field trip related to subject contents; work integrated 
learning 
 
937-539     เทคโนโลยเีมมเบรน          3((3)-0-6) 
 (Membrane Technology) 
 หลกัการและทฤษฎีของเทคนิคการแยกดว้ยเมมเบรนและการประยกุตใ์ช ้กระบวนการแยกด้วย   เมมเบรนแบบ
ต่างๆ วสัดุและรูปแบบในการผลิตเมมเบรน เมมเบรนจากพอลิเมอร์ การพฒันาเมมเบรน โมเดลส าหรับการถ่ายโอนสารผา่นเมม
เบรน การสะสมความเขม้ขน้แบบโพลาไรเซซัน การอุดตนัของเมมเบรน     การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนส าหรับ
อุตสาหกรรมพลงังานและเคมีชีวภาพ 
 Principles and theories of the membrane separation techniques and applications; membrane separation 
processes; membrane materials and modules; polymeric membrane; development of membranes; model for the transfer of 
substances through the membrane; concentration polarization; membrane fouling; application of membrane technology for 
biorefinery 
 
937-540 โครงร่ำงวศิวกรรมเน้ือเย่ือจำกวสัดุชีวภำพ         3((3)-0-6)  
 (Tissue Engineering Scaffolds from Biomaterials) 
 บทน าเก่ียวกบัโครงร่างวิศวกรรมเน้ือเยื่อเลียนแบบบจากวสัดุชีวภาพ วสัดุชีวภาพพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรม
เน้ือเยือ่ สมบติัของโครงร่างวิศวกรรมเน้ือเยือ่ รูปแบบและกระบวนการข้ึนรูปโครงร่างวิศวกรรมเน้ือเยื่อ การดดัแปรโครงร่าง
วิศวกรรมเน้ือเยื่อ โครงร่างวิศวกรรมเน้ือเยื่อและการเลียนแบบตามธรรมชาติ การใชง้านโครงร่างพอลิเมอร์ส าหรับวิศวกรรม
เน้ือเยือ่ 
 Overview of tissue engineering scaffolds from biomaterials; biobased materials for scaffolds in tissue 
engineering, properties of scaffolds for tissue engineering; formation and processes of tissue engineering scaffolds, 
modification of tissue engineering scaffolds, polymeric scaffolds with biomimetic approach, applications of tissue 
engineering scaffold 



 
937-541 แปรรูปชีวภำพ         3((3)-0-6)  
 (Biorefineries)  

แนวคิดโรงกลัน่ชีวภาพโรงกลัน่ชีวภาพท่ีใชว้ตัถุดิบเป็น ลิกโนเซลลูโลสกระบวนการไบโอไฟน์ ระบบโรง
กลัน่ธญัพืช โรงกลัน่ ชีวภาพท่ีเน้นผลิตเช้ือเพลิง โรงกลัน่ชีวภาพท่ีใชก้ระบวนการทางความร้อนเคมีเป็นหลกั ระบบโรงกลัน่
พืชสีเขียว  

Biorefinery concept; lignocellulosic feedstock biorefinery; biofine process; whole crop biorefinery; fuel-
oriented biorefineries; biorefineries based on thermochemical processing; greenbiorefineries 
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