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หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2549
1. ชื่อหลักสู ตร

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Master of Science Program in Chemistry

2. ชื่อปริญญา ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
Master of Science (Chemistry)
M.Sc. (Chemistry)

3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1. ปรัชญาของหลักสู ตร
ในการพัฒนาประเทศเพือ่ ให้ คนในสั งคมมีคุณภาพชีวติ และมีสภาวะความเป็ นอยู่ทดี่ ขี นึ้ นั้น นอกจากจะต้ องเร่ งพัฒนาคน
แล้ วยังจะต้ องทําการส่ งเสริมความก้าวหน้ าในด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ นําทรัพยากรต่ างๆมาใช้ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด และไม่ ก่อให้ เกิดผลกระทบในด้ านลบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อมทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งหากจะทําให้ เกิดผล
ในทางปฏิบัตอิ ย่างแท้ จริงแล้วจําเป็ นต้ องอาศัยนักวิทยาศาสตร์ ทมี่ คี วามรู้ ความสามารถเป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันนี้
ประเทศไทยยังมีจํานวนนักวิทยาศาสตร์ ในปริมาณทีจ่ ํากัดและไม่ เพียงพอทีจ่ ะรองรับอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่ วยงานหนึ่งของรัฐในการ
ให้ บริการด้ านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ นีป้ ระกอบกับภาควิชาฯ มีความพร้ อม
ทีจ่ ะทําการขยายการจัดการศึกษาจากระดับบัณฑิตเป็ นระดับมหาบัณฑิต ซึ่งในการขยายการให้ บริการด้ านการศึกษานีจ้ ะช่ วยเพิม่ การ
ผลิตนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีทมี่ คี วามรู้ และความ สามารถสู งทางวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และสามารถช่ วยเพิม่ จํานวน
นักวิจัยทีม่ คี ุณภาพ ซึ่งจะนําไปสู่ การเพิม่ พูนความรู้ หรือการสร้ างวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและยัง่ ยืน
อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศต่ อไปในอนาคต
4.2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
(1) เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตสาขาเคมีทมี่ คี วามเป็ นเลิศทั้งทางด้ านวิชาการและการประยุกต์ ใช้ เพือ่ สนองความต้ องการ
ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติของประเทศ

(2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้ าใจทางเคมีอย่ างลึกซึ้ง มีศักยภาพ และมีความสามารถในการถ่ ายทอดความรู้
แก่ผ้อู นื่ ได้ และมีจริยธรรมต่ อสั งคม
(3) เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตสาขาเคมีทมี่ คี วามสามารถในการดําเนินการวิจัย เพือ่ การพัฒนาทางวิชาการ
(4) เพือ่ พัฒนาบุคลากรเพือ่ สนองความต้ องการของภาครัฐและเอกชน
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้ นไป
6. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึ กษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2541 ข้ อ 8 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1. เป็ นผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี ทางสาขาเคมี หรื อสาขาที่ เที ยบเท่ าทั้ งในหรื อต่ างประเทศจากสถาบั นที่ สภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรองวิทยฐานะ
6.2. ต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 2.5 หรือ
6.3. ต้ องมีประสบการณ์ ในการทํางานทางด้ านเคมีแล้วไม่ น้อยกว่ า 2 ปี โดยมีคาํ รับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้ า
โครงการวิจัย หรือขึน้ กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ-บัณฑิตศึกษา ของภาควิชา
6.4. ต้ องไม่ เป็ นโรคติดต่ ออย่างร้ ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่ อการศึกษา
6.5. ต้ องไม่ เป็ นผู้ทมี่ คี วามประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ ายแรง
6.6. ต้ องไม่ มชี ื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสู งอืน่ ในประเทศ เว้ นแต่ สภา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ เป็ นกรณีพเิ ศษ
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
7.1. ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่ านการสอบข้ อเขียนและการสอบสั มภาษณ์
7.2. ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
7.3. เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/
หรือคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
8. ระบบการศึกษา
8.1. เป็ นหลักสู ตรภาคกลางวัน
8.2. การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่ งเวลาศึกษาในปี หนึ่ง ๆ เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาที่
บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่
บังคับ
8.3. รายวิชาทีจ่ ัดสอนในหลักสู ตร กําหนดปริมาณการศึกษาเป็ นจํานวน “หน่ วยกิต” หมายถึง หน่ วยที่แสดงปริมาณการศึกษา
ซึ่งมหาวิทยาลัยอํานวยการให้ แก่ นักศึกษาตามปกติ หนึ่งหน่ วยกิต หมายถึง การบรรยาย 1 ชั่ วโมง หรือปฏิบัติทดลองไม่

น้ อยกว่ า 2 ชั่วโมง หรือการฝึ กงานไม่ น้อยกว่ า 3 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ต่อภาคการศึกษาปกติ ส่ วนการสอนแบบอืน่ ๆ ให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ ทคี่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกาํ หนด
8.4. หลักสู ตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 ซึ่งเป็ นแผนการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์
8.5. ข้ อกําหนดหลักสู ตร
8.5.1 นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาได้ เมือ่ นักศึกษาสอบผ่านวิชาบังคับเลือก 6 หน่ วยกิต และวิชาเลือกอย่างน้ อย 3 หน่ วย
กิต โดยได้ รับระดับไม่ ตาํ่ กว่ า C และได้ รับค่ าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ น้อยกว่ า 3.00 และจะต้ องสอบประมวลวิชาให้ ได้
ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
8.5.2 นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ ศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติและจะต้ องมีหน่ วยกิต
สะสมไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต โดยได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00 ทั้งนีต้ ้ องสอบประมวลวิชาได้ ระดับ P
แล้ว และนักศึกษาจะต้ องสอบผ่านภาษาต่ างประเทศตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการสอบ
ภาษาต่ างประเทศสํ าหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8.5.3 การสอบวิทยานิพนธ์ คณบดีอาจแต่ งตั้งคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 คน โดยต้ องมีผ้ ทู รงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็ นกรรมการอย่างน้ อยหนึ่งคน และประธานคณะกรรมการต้ องไม่ ใช่ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม โดยการสอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ รับผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
9.

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ

10.

การลงทะเบียนเรียน
ในแต่ ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้ องลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ์ ไม่ ตํ่ากว่ า 6 หน่ วยกิต และ ไม่ เกิน 12

หน่ วยกิต
ในภาคการศึกษาใดมีความจําเป็ นทีไ่ ม่ อาจลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้ องลาพักการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ที่กาํ หนดในข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
11.

การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา

11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่ วยวิชาดังต่อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
11.1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ตํ่า
กว่ า C เท่ านั้น
11.1.3 การวัดผลวิชาวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้
จะไม่ นํามาคํานวณค่ าระดับเฉลีย่
11.1.4 การสอบประมวลวิชา และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่ าน) และ ระดับ N
(ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต

11.2 การสํ าเร็จการศึกษา
11.2.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อย กว่ า 39 หน่ วยกิต
11.2.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00
11.2.3 ได้ ระดับ P ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามหลักสู ตร
11.2.4 ได้ ระดับ P ในการสอบประมวลวิชา
11.2.5 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ งตั้ง โดยกรรมการต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และนํา
วิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์และเย็บเล่มเรียบร้ อยแล้ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
11.2.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของ
ผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุ ม
(Proceeding)
11.2.7 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาํ หนด
อีกทั้งต้ องชําระหนีส้ ิ นต่ าง ๆ ทั้งหมดทีม่ กี บั มหาวิทยาลัยเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ว
12.

ประมาณการค่ าใช้ จ่าย
ใช้ งบประมาณประจําปี หมวดค่ าวัสดุ ค่ าใช้ สอย ค่ าตอบแทน และครุ ภัณฑ์ ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทีใ่ ช้ ในการผลิตบัณฑิต หลักสู ตรนีม้ คี ่ าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่ 60,000 บาท/คน/ปี

13.

หลักสู ตร
13.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
13.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
3 หน่ วยกิต
วิชาบังคับเลือก
6 หน่ วยกิต
วิชาเลือก
12 หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
18 หน่ วยกิต
รวม
39 หน่ วยกิต
13.3 รหัสวิชา
เลขรหัสวิชาต่ าง ๆ ในหลักสู ตร ประกอบด้ วยตัวอักษรย่ อของหลักสู ตร คม. (CM) และตามท้ ายตัวเลข 3 ตัวนํา
หน้ าชื่อวิชา โดยมีความหมายของตัวเลขแต่ ละหลักดังนีค้ อื
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-4 หมายถึง วิชาบังคับของภาควิชา หมายถึงวิชาบังคับและบังคับเลือก
เลข 5-9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเคมีอนิ ทรีย์
เลข 1
หมายถึง หมวดวิชาเคมีอนินทรีย์

เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาเคมีวเิ คราะห์
เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาเคมีเชิงฟิ สิ กส์
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาเคมีคอมพิวเตอร์
เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาสหสาขา
เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาปิ โตรเคมี
เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาพอลิเมอร์
เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาเคมีอุตสาหกรรม
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาการค้ นคว้ าอย่างอิสระหรือปัญหาพิเศษหรือสั มมนา
เลขหลักร้ อย
เลข 6 หมายถึง วิชาระดับต้ น
เลข 7 หมายถึง วิชาระดับสู งและการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
เลข 8 หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

13.4 รายวิชา
13.4.1

วิชาบังคับ
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 3 วิชา รวม 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
คม. 691
ระเบียบวิธีการวิจัย
1 (1-0-3)
คม. 791
สั มมนาเคมี 1
1 (1-0-3)
คม. 792
สั มมนาเคมี 2
1 (1-0-3)
13.4.2 วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับเลือก 2 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
คม. 600
เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
คม. 610
เคมีอนินทรีย์ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
คม. 620
เคมีวเิ คราะห์ ข้นั สู ง
คม. 630
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
13.4.3 วิชาเลือก
ให้ เลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่ง ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
และศึกษาอีก 3 หน่ วยกิต จากหมวดวิชาอืน่ หรือในกรณีทจี่ ะเรียนคละหมวด (12 หน่ วยกิต) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําภาควิชาก่ อนการลงทะเบียนรายวิชา ดังนี้

13.4.3.1 หมวดวิชาเคมีอนิ ทรีย์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม. 605
คม. 606
คม. 607
คม. 608
คม. 705
คม. 706
คม. 707

เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์ ข้นั สู ง
สเปกโทรสโกปี ของสารประกอบอินทรีย์
เคมีของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
เคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิ กส์
เคมีของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
โลหะอินทรีย์ในการสั งเคราะห์ สารอินทรีย์
หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.4.3.2 หมวดวิชาเคมีอนินทรีย์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม. 615
คม. 616
คม. 715

เคมีวสั ดุอนินทรีย์
โลหะอินทรีย์สําหรับเคมีอนินทรีย์
หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.4.3.3 หมวดวิชาเคมีวเิ คราะห์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม. 625
คม. 626
คม. 627
คม. 628
คม. 629
คม. 725
คม. 726
คม. 727
คม. 728
รหัสวิชา

การวิเคราะห์ โดยสเปกโทรสโกปี ขั้นสู ง
เทคนิคการแยกทางเคมีวเิ คราะห์ ข้นั สู ง
เครื่องมือวิเคราะห์
ปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์ โดยเครื่องมือ
หัวข้ อพิเศษทางเคมีวเิ คราะห์
นาโนเทคโนโลยีในเคมีวเิ คราะห์
เซนเซอร์ และเทคนิคใหม่ ในการวิเคราะห์
ระบบการวิเคราะห์ อตั โนมัติ
การประยุกต์ ใช้ เคมีวเิ คราะห์
13.4.3.4 หมวดวิชาเคมีเชิงฟิ สิ กส์
ชื่อวิชา

คม. 635
คม. 735
คม. 736

นาโนเคมีเชิงฟิ สิ กส์
ผลึกเหลวและการประยุกต์
เทคโนโลยีของจอภาพ

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (0-3-3)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.4.3.5 หมวดวิชาเคมีพอลิเมอร์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม. 675
คม. 676
คม. 677
คม. 678
คม. 775
คม. 776

วัสดุพอลิเมอร์
การสั งเคราะห์ และสมบัตขิ องพอลิเมอร์
วิศวกรรมศาสตร์ พอลิเมอร์
การตรวจวิเคราะห์ พอลิเมอร์
เทคโนโลยีการขึน้ รูปขั้นสู งของพอลิเมอร์
พอลิเมอร์ ในทางการแพทย์

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.4.3.6 หมวดวิชาเคมีอุตสาหกรรม
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม. 685
คม. 686
คม. 785

อุตสาหกรรมเคมีและปิ โตรเลียม 1
เทคโนโลยีการจัดการและการประกันคุณภาพ
อุตสาหกรรมเคมีและปิ โตรเลียม 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.4.3.7 หมวดวิชาปิ โตรเคมี
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คม. 665
คม. 666
คม. 765
คม. 766

กระบวนการปิ โตรเคมีข้นั สู ง
กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
การออกแบบถังปฏิกรณ์ เคมี
หัวข้ อพิเศษทางปิ โตรเคมี

13.4.4 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
คม. 800
วิทยานิพนธ์

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
18

แผนการศึกษา
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
คม. 6........
คม. 6........
คม. 6........
คม. 691

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับเลือก
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
ระเบียบวิธีการวิจัย

10 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

9 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต

คม. 6........
คม. 6........ หรือ 7……
คม. 6........ หรือ 7……

วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
10 หน่ วยกิต

คม. 791
คม. 800

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
สั มมนาเคมี 1
วิทยานิพนธ์

10 หน่ วยกิต

คม. 792
คม. 800

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
สั มมนาเคมี 2
วิทยานิพนธ์

1 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

1 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
คม691 ระเบียบวิธีการวิจัย
1 หน่ วยกิต
CM691 Research Methodology
การสื บค้ นข้ อมูล การวางแผนการวิจัย การเขียนข้ อเสนอโครงงานวิจัย ระเบียบวิธีการทําวิจัยและข้ อควรปฏิบัตใิ นการทํางาน
วิจัย การเขียนรายงานการวิจัยอย่างมีประสิ ทธิผล และวิธีการนําเสนอผลงานวิจัยรูปแบบต่ างๆ
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 1 ชั่วโมง)
คม791 สั มมนาเคมี 1
CM791 Seminar in Chemistry 1
สั มมนาหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจ
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 1 ชั่วโมง)

1 หน่ วยกิต

คม792 สั มมนาเคมี 2
1 หน่ วยกิต
CM792 Seminar in Chemistry 2
สั มมนาหัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิทยานิพนธ์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 1 ชั่วโมง)
วิชาบังคับเลือก
คม600 เคมีอนิ ทรีย์ข้นั สู ง
3 หน่ วยกิต
CM600 Advanced Organic Chemistry
หลักสํ าคัญของการเปลีย่ นแปลงทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ กลไกการเกิดปฏิกริ ิยา สารมัธยันต์ ทฤษฏีปฏิกริ ิยาเพอริ
ไซคลิก สเตอรีโอเคมีและการสั งเคราะห์ สารอสมมาตร
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
3 หน่ วยกิต
คม610 เคมีอนินทรีย์ข้นั สู ง
CM610 Advanced Inorganic Chemistry
หลักการของพันธะเคมีในโลหะและอโลหะ โครงสร้ าง สมบัตแิ ละปฎิกริ ิยาของสารประกอบโคออร์ ดเิ นชัน อิทธิพลของ
สนามลิแกนด์ ต่อสมบัตทิ างแม่ เหล็กและอิเล็กทรอนิกสเปคตรา จลนพลศาสตร และกลไกปฏิกริ ิยาเคมี การประยุกต ใช้ ของ
สารประกอบโคออร์ ดเิ นชัน
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม620 เคมีวเิ คราะห์ ข้นั สู ง
3 หน่ วยกิต
CM620 Advanced Analytical Chemistry
เคมีวเิ คราะห์ ขั้นสู ง การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์ โดยปริมาตร โดยนํา้ หนัก เทคนิคยูว-ี วิสซิเบิล ลูมเิ นสเซนส์
สเปกโทรสโกปี และการวิเคราะห์ โดยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

คม630 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ ข้นั สู ง
3 หน่ วยกิต
CM630 Advanced Physical Chemistry
กฎทั้งสี่ ข้อของเทอร์ โมไดนามิกส์ กฎของแมกซ์ เวลล์ สมบัติของสารบริ สุทธิ์ สารละลาย และสารผสมที่สถานะต่ างๆ การ
ประยุกต์ ใช้ เทอร์ โมไดนามิกส์ ในทางเคมี อัตราปฏิกริ ิยาและกลไกของปฏิกริ ิยา ขบวนการปฐม ทฤษฎีของอัตราปฏิกริ ิยา ตัวเร่ งและตัว
หน่ วงปฏิกิริยา การประยุกต์ ใช้ อัตราปฏิกิริยาในทางเคมี ทฤษฎีต่างๆ ทางควอนตัม โครงสร้ างอะตอมและโครงสร้ างโมเลกุลแบบ
ซับซ้ อน สมบัติทางไฟฟ้าของโมเลกุล การประยุกต์ ใช้ ควอนตัมในทางเคมี การประยุกต์ เทอร์ โมไดนามิกส์ อัตราปฏิกริ ิยาเคมี และเคมี
ควอนตัมเข้ าด้ วยกันเพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางเคมี
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

วิชาเลือก
หมวดวิชาเคมีอนิ ทรีย์
คม605 เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์ ข้นั สู ง
3 หน่ วยกิต
CM605 Advanced Organic Synthesis
การประยุกต์ ปฏิกริ ิยาเคมีอนิ ทรีย์ต่างๆเพือ่ การสั งเคราะห์ สารประกอบอินทรีย์ทซี่ ับซ้ อนโดยเน้ นการออกแบบวิธีการ
สั งเคราะห์ การศึกษาขอบเขตและข้ อจํากัดของปฏิกริ ิยา
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม606 สเปกโทรสโกปี ของสารประกอบอินทรีย์
CM606 Organic Spectroscopy
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์ แมกเนติกเรโซแนนซ์ แบบ
โปรตอน คาร์ บอน และแบบสองมิติ แมสสเปกโทรสโกปี และอิเล็กตรอนสปิ นเรโซแนนซ์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

3 หน่ วยกิต

คม607 เคมีของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
3 หน่ วยกิต
CM607 Chemistry of Natural Products
การสั งเคราะห์ ทางเคมีและทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ การวิเคราะห์ โครงสร้ าง เคมีและประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม608 เคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิ กส์
3 หน่ วยกิต
CM608 Physical Organic Chemistry
หลักการสํ าคัญทางเคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิ กส์ สมการแฮมเมท ปฏิกริยาทีเ่ กิดผ่านสภาวะทรานสิ ชัน-อะโรมาติกซิตี สารมัธยันต์
แอนไอออน แคทไอออน แรดิคลั
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

คม705 เคมีของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
3 หน่ วยกิต
CM705 Heterocyclic Chemistry
วิชาบังคับก่อน คม600
โครงสร้ าง สมบัติ การสั งเคราะห์ และปฏิกริ ิยาของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกซึ่งมีจํานวนอะตอมตั้งแต่ สามขึน้ ไปและมี
ธาตุไนโตรเจน ออกซิเจน ซัลเฟอร์ หรือเฮเทอโรอะตอมอืน่ ๆประกอบอยู่
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
3 หน่ วยกิต
คม706 โลหะอินทรีย์ในการสั งเคราะห์ สารอินทรีย์
CM706 Organometallic in Organic Synthesis
วิชาบังคับก่อน คม600
โครงสร้ างและพันธะ กฎสิ บแปดอิเล็กตรอน ซิกมาและไพลิแกนด์ ปฏิกริ ิยาทีเ่ กิดขึน้ ทีโ่ ลหะ และทีล่ แิ กนด์ และการประยุกต์
เคมีโลหะอินทรีย์ในการสั งเคราะห์ สารอินทรีย์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม707 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนิ ทรีย์
CM707 Special Topics in Organic Chemistry
วิชาบังคับก่อน คม600
หัวข้ อพิเศษเกีย่ วกับเรื่องทีก่ าํ ลังเป็ นทีส่ นใจในวงการเคมีอนิ ทรีย์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

3 หน่ วยกิต

หมวดวิชาเคมีอนินทรีย์
คม615 เคมีวสั ดุอนินทรีย์
3 หน่ วยกิต
CM615 Inorganic Materials Chemistry
โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องของแข็ง สารกึง่ ตัวนํา สารตัวนํายวดยิง่ เซรามิกส์ ตัวเร่ งปฏิกริ ิยาเอกพันธ์ และวิวธิ พันธ์ วัสดุ
นาโน วัสดุฉลาด
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
3 หน่ วยกิต
คม616 โลหะอินทรีย์สําหรับเคมีอนินทรีย์
CM616 Organometallic for Inorganic Chemistry
การศึกษาวิธีการเตรียม ตรวจสอบโลหะอินทรีย์ ทีใ่ ช้ เป็ นตังเร่ งปฏิกริ ิยา พร้ อมทั้งอธิบายสมบัตติ ่ างๆ โดยทฤษฏีทาง อนิ
นทรีย์เคมี
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

คม715 หัวข้ อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
CM715 Special Topics in Inorganic Chemistry
วิชาบังคับก่อน คม610
หัวข้ อพิเศษเกีย่ วกับเรื่องทีก่ าํ ลังเป็ นทีส่ นใจในวงการเคมีอนินทรีย์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

3 หน่ วยกิต

หมวดวิชาเคมีวเิ คราะห์
คม625 การวิเคราะห์ โดยสเปกโทรสโกปี ขั้นสู ง
3 หน่ วยกิต
CM625 Advanced Analytical Spectroscopy
เทคนิควิเคราะห์ ทางสเปกโทรสโกปี ขั้นสู ง เครื่องมือใหม่ ๆ ทั้งการออกแบบ อุปกรณ์ การประยุกต์ ใช้ งาน และ
ความก้ าวหน้ าของเทคนิคเหล่านี้ ยูว-ี วิสซิเบิล อินฟาเรด รามาน เอกซ์ เรย์ อะตอมมิคแอบซอบชัน อะตอมมิคอิมสิ ชัน อินดักที
ฟรีคบั เปิ ลพลาสมา กราไฟต์ เฟอเนส และระบบไฮไดรด์ เทคนิคฟลูออเรสเซนส์ ฟอสฟอเรสเซนส์ เคมิลูมเิ นสเซนส์
และแมสสเปกโทรเมตรี
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม626 เทคนิคการแยกทางเคมีวเิ คราะห์ ข้นั สู ง
3 หน่ วยกิต
CM626 Advanced Analytical Separation Techniques
เทคนิคการแยกขั้นสู ง แก๊สโครมาโทกราฟี และ โครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู งสมัยใหม่ ไอออนโครมาโทกราฟี การ
สกัดแบบซู ปเปอร์ คริตคิ อลฟลูอดิ (เอสเอฟอี) ซูปเปอร์ คริตคิ อลฟลูอดิ โครมาโท-กราฟี (เอสเอฟซี) แคปิ ลารีอเิ ลคโทรโฟไลซิส (ซีอ)ี
การเตรียมตัวอย่างและการประยุกต์ ใช้ ท้งั ทางสิ่ งแวดล้อม อุตสาหกรรม และตัวอย่างทางชีวภาพ และความก้าวหน้ าของเทคนิค
เหล่านี้
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม627 เครื่องมือวิเคราะห์
3 หน่ วยกิต
CM627 Instrumental Analysis
การวิเคราะห์ โดยเครื่องมือ อินฟาเรด นิวเคลียร์ แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี แมสสเปกโทรเมตรี อะตอมมิค
สเปกโทรสโคปี วิเคราะห์ โดยความร้ อน โครมาโทกราฟี และ แคปิ ลารีอเิ ลคโทรโฟไลซิส
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม628 ปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์ โดยเครื่องมือ
1 หน่ วยกิต
CM628 Instrumental Analysis Laboratory
ปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยเครื่องมือ อินฟาเรด นิวเคลียร์ แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี แมสสเปกโทรเมตรี อะตอม
มิคสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์ โดยความร้ อน โครมาโทกราฟี และ แคปิ ลารีอเิ ลคโทรโฟไลซิส
(ปฏิบัตกิ ารในห้ องทดลองสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

คม629 หัวข้ อพิเศษทางเคมีวเิ คราะห์
3 หน่ วยกิต
CM629 Special Topics in Analytical Chemistry
หัวข้ อสมัยใหม่ ทางเคมีวเิ คราะห์ เรียนรู้ จากงานวิจัยในวารสารต่ างประเทศ หรือจากการประชุมวิชาการนานาชาติ
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม725 นาโนเทคโนโลยีในเคมีวเิ คราะห์
3 หน่ วยกิต
CM725 Nanotechnology in Analytical Chemistry
วิชาบังคับก่อน คม620
ความสั มพันธ์ ของนาโนเทคโนโลยีกับเคมีวิเคราะห์ ระบบการวิเคราะห์ แบบย่ อส่ วนทั้งระบบ การทําไมโครฟาบริ เคชั น
การสร้ างระบบชิพ สํ าหรับการวิเคราะห์ การป้อนสารและการขับเคลือ่ นสารละลายในช่ องระดับไมโคร ระบบการตรวจวัด และการ
ประยุกต์ ใช้ งาน งานวิจัยต่ างๆด้ านการพัฒนาอุปกรณ์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม726 เซนเซอร์ และเทคนิคใหม่ ในการวิเคราะห์
3 หน่ วยกิต
CM726 Sensors and Novel Analytical Techniques
วิชาบังคับก่อน คม620
เซนเซอร์ ชนิดต่ างๆ เคมิคอลเซนเซอร์ ไบโอเซนเซอร์ และฟิ สิ กลั ป์ เซนเซอร์ การออกแบบ การประยุกต์ ใช้ งาน เทคนิค
ใหม่ ในการวิเคราะห์ ด้ านสิ่ งแวดล้อม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การตรวจพิสูจน์ หลักฐาน และทางการแพทย์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม727 ระบบการวิเคราะห์ อตั โนมัติ
3 หน่ วยกิต
CM727 Automation analysis
วิชาบังคับก่ อน คม620
เทคนิคการวิเคราะห์ ข้ันสู งของโฟลอินเจคชั น การวิเคราะห์ แบบสตอปโฟล และ การวิเคราะห์ แบบซี เควนเชี ยล การการ
กระจายของสารละลาย การออกแบบระบบ ระบบตรวจวัด ระบบการวิเคราะห์ แบบอัตโนมัติ และการประยุกต์ ใช้ งาน
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม728 การประยุกต์ ใช้ เคมีวเิ คราะห์
3 หน่ วยกิต
CM728 Application of Analytical Chemistry
การประยุกต์ ใช้ เคมีวเิ คราะห์ ในทางสิ่ งแวดล้อม อุตสาหกรรม ทางยา อาหาร ทางการแพทย์ และ ดูงานนอกสถานที่
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

หมวดวิชาเคมีเชิงฟิ สิ กส์
คม635 นาโนเคมีเชิงฟิ สิ กส์
3 หน่ วยกิต
CM635 Physical Nanochemistry
สมบัตทิ างเทอร์ โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์ และควอนตัมเคมีของสารทีม่ ขี นาดในระดับนาโนเมตร การ
เปรียบเทียบสมบัตขิ องสารในระดับนาโนเมตรกับสารในทีม่ ขี นาดอืน่ ๆ ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับสมบัตขิ องสารประเภทนาโน การทํานาย
สมบัตขิ องสารนาโนจากค่ าทางเคมีฟิสิ กลั การประยุกต์ ใช้ นาโนเคมีในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ของนาโนเคมี
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม735 ผลึกเหลวและการประยุกต์
CM735 Liquid Crystals and Applications

3 หน่ วยกิต

วิชาบังคับก่อน คม630
สมบัตขิ องสารผลึกเหลวประเภทต่ างๆ เนมาติก คอเรสเตอริก สเมกติก และผลึกอ่ อนแบบต่ างๆ ผลึกเหลวแบบเทอโมทรอปิ ค
และแบบไลโอทรอปิ คความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปร่ างของโมเลกุลกับสมบัติผลึกเหลว ทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ อธิบายสมบัติของผลึกเหลว
สมบัตทิ างแสง สมบัตทิ างไฟฟ้า สมบัตทิ างแม่ เหล็ก และสมบัตอิ นื่ ๆ ของสารผลึกเหลว การประยุกต์ ใช้ ผลึกเหลวในการทําจอภาพแบบ
ต่ างๆ การประยุกต์ ใช้ ในทางเคมี กายภาพและชีวภาพ
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม736 เทคโนโลยีของจอภาพ
3 หน่ วยกิต
CM736 Display Technology
วิชาบังคับก่อน คม630
เคมีฟิสิ กลั ของจอภาพแบบต่ างๆ สารเคมีทใี่ ช้ ทฤษฎีและการทํางาน การสร้ างจอภาพแบบผลึกเหลว แบบหลอดภาพรังสี คา
โทด แบบพลาสมา, ทินฟิ ล์มทรานซิสเตอร์ แอลซีดี และ แบบไบดอลูมเิ นสเซนส์ รวมถึงเทคโนโลยีทที่ นั สมัยของจอภาพ
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

หมวดวิชาเคมีพอลิเมอร์
คม675 วัสดุพอลิเมอร์
3 หน่ วยกิต
CM675 Polymeric Materials
คําจํากัดความของวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทและการจําแนก พอลิเมอร์ ในธรรมชาติและพอลิเมอร์ สังเคราะห์ การสั งเคราะห์
และคุณสมบัติ การตรวจวิเคราะห์ พอลิเมอร์ กับสิ่ งแวดล้ อม ทิศทางของพอลิเมอร์ ในอนาคต การนําไปประยุกต์ ใช้ และมูลค่ าของ
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

คม676 การสั งเคราะห์ และสมบัตขิ องพอลิเมอร์
3 หน่ วยกิต
CM676 Synthesis and Properties of Polymers
ประเภทและกลไกของกระบวนการทีใ่ ช้ ในการสั งเคราะห์ พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ ไรเซชันแบบควบแน่ น และแบบเติม ทั้งในกรณีการเตรียมพอลิ
เมอร์ เดีย่ ว และพอลิเมอร์ ร่วม สารเคมี และภาวะทีใ่ ช้ ในการสั งเคราะห์ สารเติมแต่ งทีใ่ ช้ การผลิตพอลิเมอร์ ทสี่ ํ าคัญทางการค้ าในระดับอุตสาหกรรม
คุณสมบัตพิ นื้ ฐาน และการประยุกต์ ใช้
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม677 วิศวกรรมศาสตร์ พอลิเมอร์
3 หน่ วยกิต
CM677 Polymer Engineering
คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุพอลิเมอร์ การเสี ยรู ปและการแตกหักของพอลิเมอร์ การวัดค่ าความเค้ น ความเครี ยด การยืดออก
คุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ ทนี่ ําไฟฟ้าได้ พอลิเมอร์ เสริมแรง พอลิเมอร์ ชนิดผสม พอลิเมอร์ ชนิดหลายตัวร่ วม
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม678 การตรวจวิเคราะห์ พอลิเมอร์
3 หน่ วยกิต
CM678 Polymer Characterization and Analysis
เทคนิคทีใ่ ช้ ในการตรวจวิเคราะห์ คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของพอลิเมอร์ การตรวจหานํา้ หนักโมเลกุล ความหนืด
การประยุกต์ ใช้ เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี เทคนิคการกระเจิงและหักเหของรังสี หลักการวิเคราะห์ ด้วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
การวิเคราะห์ คุณสมบัตทิ างความร้ อน คุณสมบัตทิ างกล และคุณสมบัตทิ างไฟฟ้า
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
3 หน่ วยกิต
คม775 เทคโนโลยีการขึน้ รูปขั้นสู งของพอลิเมอร์
CM775 Advanced Polymer Processing Technology
วิชาบังคับก่อน คม675
ขั้นตอนในกระบวนขึน้ รู ปวัสดุพอลิเมอร์ การเตรียมวัสดุ เทคนิควิธีที่ใช้ ในการขึน้ รู ป ได้ แก่ การหล่ อ การเป่ า การฉีด การรีด
กลิง้ การเคลือบ การอัดรีด การขึน้ รูปร้ อน การอัดแบบชนิดหมุน การขึน้ รูปเส้ นใย ปัญหาทีพ่ บในกระบวนการขึน้ รูปและแนวทางแก้ ไข
ศึกษาและดูงานนอกสถานที่
คม776 พอลิเมอร์ ในทางการแพทย์
3 หน่ วยกิต
CM776 Polymers in Medicine
วิชาบังคับก่อน คม675
ชนิดและข้ อกําหนดของพอลิเมอร์ ทสี่ ามารถนํามาประยุกต์ ใช้ ในทางการแพทย์ คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี
ปฏิกริ ิยาระหว่ างระบบต่ างๆ ในร่ างกายกับวัสดุพอลิเมอร์ ทใี่ ช้ ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อการใช้ งานของพอลิเมอร์ ความก้าวหน้ าในงานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับพอลิเมอร์ ประเภทนี้
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

หมวดวิชาเคมีอุตสาหกรรม
คม685 อุตสาหกรรมเคมีและปิ โตรเลียม 1
3 หน่ วยกิต
CM685 Chemical and Petroleum Industries I
กระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตและการจัดการในระบบอุตสาหกรรมเคมีและปิ โตรเลียม การประกัน
คุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทางเคมีสาขาต่ างๆ ในอุตสาหกรรมเคมีและปิ โตรเลียม สถานการณ์ ของ
อุตสาหกรรมเคมีและปิ โตรเลียมในประเทศไทย แนวโน้ มการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีและปิ โตรเลียมในอนาคต
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม686 เทคนิคการจัดการและการประกันคุณภาพ
3 หน่ วยกิต
CM686 Management Technology and Quality Assurance
พืน้ ฐานการวิเคราะห์ ต้นทุ นเชิ งกิจกรรม การประเมินความเสี่ ยงด้ านเคมี ข้ อกําหนด กฎระเบียบมาตรฐาน ประกาศที่
เกี่ยวข้ อง การสื บค้ นการใช้ คอมพิวเตอร์ วิธีปฏิบัติที่ดีในขบวนการผลิต ระบบการควบคุณภาพในความปลอดภัยแนวใหม่ การ
ควบคุมคุณภาพและการเฝ้ าระวัง
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
คม785 อุตสาหกรรมเคมีและปิ โตรเลียม 2
3 หน่ วยกิต
CM785 Chemical and Petroleum Industries II
เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อมของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และอนุพนั ธ์ รวมถึงอุตสาหกรรม
เคมีบางชนิด โดยเน้ น กระบวนการเบือ้ งต้ น และรายละเอียดของการปฏิบัตกิ าร
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
หมวดวิชาปิ โตรเคมี
คม665 กระบวนการปิ โตรเคมีข้นั สู ง
3 หน่ วยกิต
CM665 Advanced Petrochemical Processes
การสํ ารวจและขุดเจาะแหล่งปิ โตรเลียม กระบวนการแครกกิงรีฟอร์ มมิง ไอ ไรเซซัน เพือ่ ผลิตผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี การ
คัดเลือกตัวเร่ งปฏิกริ ิยาชนิดเอกพันธ์ และวิวธิ พันธ์ และสภาวะทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้ ในกระบวนการปิ โตรเคมีและการพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีในอนาคต
คม666 กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
3 หน่ วยกิต
CM666 Separation Process in Petrochemical Industries
เคมีเชิงฟิ สิ กส์ ของระบบหลายวัฏภาคของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี การขนถ่ ายมวลของก๊าซและของเหลว การคํานวณเพือ่ การ
ออกแบบกระบวนการสกัด หอกลัน่ ลําดับส่ วนและกระบวนการดูดซับก๊าซและการแยกโดยใช้ เทคโนโลยีข้นั สู งในระดับ อุตสาหกรรม

คม765 การออกแบบถังปฏิกรณ์ เคมี
3 หน่ วยกิต
CM765 Chemical Reactor Design
จลนพลศาสตร์ ของปฏิกริ ิยาเคมี ประเภทของถังปฏิกรณ์ เคมี ส่ วนประกอบและสมบัตเิ ฉพาะของถังปฏิกรณ์ ชนิดเคมีต่าง ๆ
หลักการเบือ้ งต้ นในการปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับถังปฏิกรณ์ เคมี การคํานวณทางอุณหพลศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ เพือ่ การออกแบบและ
เลือกใช้ ถังปฏิกรณ์ เคมีทเี่ หมาะสมกับกระบวนการเคมีประเภทต่ าง ๆ
คม766 หัวข้ อพิเศษทางปิ โตรเคมี
3 หน่ วยกิต
CM766 Special Topics in Petrochemistry
หัวข้ อสมัยใหม่ ทางปิ โตรเคมีเรียนรู้ จากงานวิจัยในวารสารต่ างประเทศหรือจากเอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติ

วิทยานิพนธ์
คม800 วิทยานิพนธ์
CM800 Thesis
การทําวิจัยภายใต้ การดูแลของอาจารย์ทปี่ รึกษา

18 หน่ วยกิต

