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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 รหัส
:
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science Program in Chemistry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science (Chemistry)
2.2 ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
: วท.ม. (เคมี)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Sc. (Chemistry)
3. วิชาเอก
เคมีเชิงฟิสิกส์
เคมีวิเคราะห์
เคมีอินทรีย์
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและตาราสอนเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง
กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 14/2554
เมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งที่ 153
เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานของรัฐบาล และสถาบันการศึกษาเอกชน
(2) นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานของภาครัฐวิสาหกิจ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กรมสรรพสามิต การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
(3) นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษา ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. รศ.ดร.ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์
Dr.rer.nat. (Chemistry), University of Innsbruck, Austria (2546)
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2543)
วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2541)
2. ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจติ ร
Dr.rer.nat. (Physical Chemistry), University of Muenster, Germany (2549)
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย (2546)
วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย (2543)
3. ดร.มนภัทร วงษ์บุตร
วท.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (2547)
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย (2538)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์เคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย (2535)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้ประมวลไว้ในวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคงเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งมี 3 พันธกิจได้แก่การ
พัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าทางเศรษกิจสังคม และสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์ การสร้างฐาน
การผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรูค้ ู่
คุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว เป็นองค์รวมที่แสดงถึงแนวทางนโยบายในการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งการเปลี่ยนแปลง โอกาส ภัยคุกคาม
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาการศึกษาของประเทศ จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการบริหาร
จัดการองค์ความรูอ้ ย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจาเป็น รวมถึงการประยุกต์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็ง
ในสังคมไทย เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป้าหมายยุทธศาสตร์
ของกรอบนโยบาย ปี 2554 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นการส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้เป็นพลังของประเทศ รวมทั้งการสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็น
สังคมฐานความรู้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตร จะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สังคม และวัฒนธรรมโลกาภิวัติ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมประชากรทั่วโลก ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเกิดขึน้ ในภูมภิ าคต่างๆ ทั่วโลก การเริ่มขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด ทาให้เกิดการ
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พึง่ พาตนเองในชุมชนมากขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการต้องการหาแหล่งพลังงานทดแทน โดยนัยของสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ จึง
จาเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องทั้งในด้านสังคม และการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีของ
สังคมไทย ซึ่งเน้นผลงานที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัตใิ นการมุ่งสร้างคุณประโยชน์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม องค์กร และชุมชนต่างๆ
ของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหลักสูตรเน้นแผนการเรียนการสอนรวมทั้งการสื่อสาร เพื่อค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมให้
เกิดผลงานวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บคุ คล และสังคมส่วนร่วมของประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก มีความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มศี ักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์เคมีที่มีความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ิงานได้ทันที มีความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพ
สูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อสังคม โดย
ต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและ
การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธารงปณิธานในการ
สร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้
พฤติกรรม และค่านิยมของผู้เรียนเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่คานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมุง่ เน้นการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
ประหยัดและคุ้มค่า เชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน องค์กร จนถึงระดับประเทศ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอน เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (LNG 550 และ/หรือ LNG 600)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ประสานงานกับอาจารย์หรือผูร้ ับผิดชอบในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในการจัดการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบุคลากรที่มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านเคมีให้มีความรู้ ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางในเคมีสาขาต่างๆ และมีทักษะการทาวิจัยในเชิงลึก
ที่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพัฒนาในภาควิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการนักวิทยาศาสตร์ในตลาดแรงงานภาคต่างๆ ของ
ประเทศ
1.2 ความสาคัญ
จากการที่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรทีเ่ ป็นนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์อยู่เป็นจานวนมาก ประกอบกับการพัฒนา
ทางสังคม และวัฒนธรรมโลกาภิวตั ิที่เกิดขึ้น ซึ่งขยายผลไปยังประชากรทั่วโลก การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กบั สังคม องค์กร และชุมชนต่างๆ
โดยเฉพาะในชนบทของประเทศ จึงต้องทาอย่างเป็นรูปธรรมและให้มีประสิทธิผลมากที่สุด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จดั ทาหลักสูตรนี้ โดยมุ่งเน้นแผนการเรียนการสอน รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการค้นคว้า
ริเริ่มและสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานวิจัยเพื่อสร้างบัณฑิต ที่มคี วามรู้ความสามารถทางวิชาเคมีเชิงลึกทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบตั ิ มีความสามารถในการ
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ทาวิจัย และนาองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในภาครัฐบาล และภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ทัง้ ด้านงานพัฒนาและงานวิจัย ให้ทดั เทียมกับต่างประเทศ และที่สาคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นหนึง่ ในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาเคมีทั้งด้านทฤษฎี ปฏิบัติ มีความสามารถในการทาวิจัยเพื่อเป็นนักวิจัยและอาจารย์หรือ
ทางานวิจัยพัฒนาในภาคส่วนอื่นๆนอกเหนือจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
(2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มคี วามสามารถในการวิจัยเชิงลึกที่สามารถนาองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานวิจัย
และสถาบันการศึกษาภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านงานพัฒนา
งานวิจัยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
(3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศทัง้ ภาครัฐและเอกชน หรือต่างประเทศโดยผ่านทาง
งานวิจัยพัฒนา
(4) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการทีจ่ ะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศทางด้านการวิจัย

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา ศาตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ให้มีมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.
กาหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาครัฐและเอกชน
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยให้มีพื้นฐาน
หลักสูตรในระดับสากล
- ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ และความพึงพอใจใน
ทักษะ ความรูค้ วามสามารถในการ
ทางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับ
ดี ภายใน 5 ปี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
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- สนับสนุนนักศึกษาด้านการส่งเสริมการ - ปริมาณงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์
ขอทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนทั้งภายใน
ระดับนานาชาติต่อจานวนนักศึกษา
และภายนอกมหาวิทยาลัย

3. พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการวิจยั
และการบริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการนาความรู้
ทางการวิจัยเชิงลึกไปปฏิบตั ิงานจริง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยได้เกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.50
หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
คัดเลือกโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรด้วยวิธีการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และประวัติการทางาน (ถ้ามี)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาทีค่ าดว่าอาจเกิดขึ้น คือ นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรไม่ได้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีโดยตรง ซึ่งจะ
มีพื้นฐานในการเรียนรูใ้ นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
เนื่องจากตาราและวารสารวิจัยส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ เกือบทั้งหมด
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
กรณีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ตรงสาขาจะต้องมีการปรับพื้นรายวิชาที่เป็นวิชาหลักบังคับในระดับปริญญาตรี ตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร และปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อแก้ปัญหาหรือรับเฉพาะนักศึกษาที่มีมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่
ต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกาหนด
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2555
15
15
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2556
2557
2558
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15
15

จานวนรวม
2559
15
15
30
15

2555-2559
75
60
135
60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 ตารางงบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน

ภาคการศึกษา

ปีการศึกษา

1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน (1,800 บาท/หน่วยกิต)

15,000

30,000

16,200

32,400

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา

124,800 บาท/คน
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รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

ค่าบารุงการศึกษา

225,000

675,000

900,000

900,000

900,000

ค่าลงทะเบียน

243,000

729,000

936,000

936,000

936,000

เงินวิจัยภายนอก

300,000

600,000

660,000

726,000

798,000

เงินจากการบริการ
วิชาการต่อปี

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

รวมรายรับ

798,000

2,034,000

2,526,000

2,592,000

2,664,600

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
2555

ปีงบประมาณ
2557

2556
งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
150,000
615,000
645,750
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
68,250
184,500
259,500
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
450,000
675,000
900,000
รวม
668,250
1,474,500
1,805,250
*
15
30
30
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
44,550
65,530
60,175
หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 58,777 บาทต่อปี
ทั้งนี้อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน

2558

2559

678,000
259,500
900,000
1,837,500
30
61,250

712,000
259,500
900,000
1,871,500
30
62,380

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับร่วม
ข. หมวดวิชาบังคับสาขา*
สาขาวิชาเอกเคมีเชิงฟิสิกส์
สาขาวิชาเอกเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาเอกเคมีอินทรีย์
ค. หมวดวิชาเลือกสาขา
สาขาวิชาเอกเคมีเชิงฟิสิกส์
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หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
8

หน่วยกิต
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สาขาวิชาเอกเคมีวิเคราะห์
7 หน่วยกิต
สาขาวิชาเอกเคมีอินทรีย์
8 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกที่เลือกเรียนต้องเรียนรายวิชาบังคับในสาขา ตามคาแนะนาของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
2. นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในกลุ่ม สาขาวิชาเอก ยกเว้นกรณีเป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ สามารถเลือกเรียนวิชาในกลุ่ม
สาขาอื่นๆ ได้โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ และให้เป็นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. นักศึกษาต้องเรียน LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ/หรือ LNG 600 วิชา
ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือได้รบั การยกเว้น ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับระดับ
คะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.3 รายวิชา
 ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
CHM
หมายถึง กลุ่มวิชาเคมี
LNG
หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสตัวเลข
รหัสเลขหลักร้อยหมายถึง
ระดับของวิชา มีความหมายดังต่อไปนี้
เลข 1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึน้ ไป
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสเลขหลักสิบแสดงกลุ่มวิชาดังนี้
เลข 0
หมายถึง หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและนวัตกรรม
เลข 1
หมายถึง หมวดวิชาเคมีอินทรีย์
เลข 2
หมายถึง หมวดวิชาเคมีวิเคราะห์
เลข 3
หมายถึง หมวดวิชาเคมีอนินทรีย์
เลข 4
หมายถึง หมวดวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
เลข 5
หมายถึง หมวดวิชาเคมีและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
เลข 6
หมายถึง หมวดวิชาปฏิบัติการ
เลข 7
หมายถึง หมวดวิชาชีวเคมีและเทคโนโลยีอาหาร
เลข 8
หมายถึง หมวดวิชาเคมีและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เลข 9
หมายถึง วิทยานิพนธ์ และ สัมมนา
รหัสเลขหลักหน่วย
หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชา
 รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับร่วม
4 หน่วยกิต
CHM 601
ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
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CHM 697

สัมมนา 1
(Seminar I)

ข. หมวดวิชาบังคับสาขา
สาขาวิชาเอกเคมีเชิงฟิสิกส์
CHM 641
เคมีควอนตัมและสเปกโทรสโกปี

1 (0-2-3)

9 หน่วยกิต
3 (3-0-9)

(Quantum Chemistry and Spectroscopy)
CHM 642

วิธีทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์สถิติ

3 (3-0-9)

(Mathematical Methods and Statistical Mechanics)
CHM 643

เคมีสารละลายและเคมีระบบพื้นผิวและคอลลอยด์

3 (3-0-9)

(Chemistry of Solution and Chemistry of Surface and Colloids)
สาขาวิชาเอกเคมีวิเคราะห์
CHM 620

ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ

10 หน่วยกิต
1 (0-2-3)

(Instrumental Chemical Analysis Laboratory)
CHM 621

เทคนิคการแยกสาร

3 (3-0-9)

(Separation Techniques)
CHM 622

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า

3 (3-0-9)

(Electrochemical Analytical Techniques)
CHM 623

การวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี

3 (3-0-9)

(Analytical Spectroscopy)
สาขาวิชาเอกเคมีอินทรีย์
CHM 611

เคมีอินทรีย์ขนั้ สูง

9 หน่วยกิต
3 (3-0-9)

(Advanced Organic Chemistry)
CHM 612

เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง

3 (3-0-9)

(Advanced Organic Synthesis)
CHM 613

การหาสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์

3 (3-0-9)

(Structure Determination of Organic Compounds)
ค. หมวดวิชาเลือกสาขา
สาขาวิชาเอกเคมีเชิงฟิสิกส์
CHM 644

ทฤษฎีกรุปและหลักสมมาตร

8 หน่วยกิต
2 (2-0-6)

(Group Theory and Symmetry Principles)
CHM 646

ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง

3 (2-2-9)

(Advances in Physical Chemistry Laboratory)
CHM 647

วิธีการคานวณทางคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมี
(Computational Methods in Chemistry)

3 (3-0-9)
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CHM 648

เคมีควอนตัมขัน้ สูง

3 (3-0-9)

(Advanced Quantum Chemistry)
CHM 649

เคมีสถานะของแข็งเบือ้ งต้น

2 (2-0-6)

(Introduction to Solid State Chemistry)
CHM 740

หัวข้อพิเศษ 1

2 (2-0-6)

(Special Topics I)
CHM 741

หัวข้อพิเศษ 2

2 (2-0-6)

(Special Topics II)
สาขาวิชาเอกเคมีวิเคราะห์
CHM 624

การเตรียมตัวอย่างในเคมีวิเคราะห์

7 หน่วยกิต
3 (3-0-9)

(Sample Preparation in Analytical Chemistry)
CHM 625

หัวข้อพิเศษ 1

2 (2-0-6)

(Special Topics I)
CHM 626

หัวข้อพิเศษ 2

2 (2-0-6)

(Special Topics II)
CHM 627

เคมีวิเคราะห์ในกระบวนการ

3 (3-0-9)

(Process Analytical Chemistry)
CHM 628

เครื่องมือสมัยใหม่

3 (3-0-9)

(Modern Instruments)
CHM 629

การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

2 (2-0-6)

(Trace Analysis)
สาขาวิชาเอกเคมีอินทรีย์
CHM 614

หัวข้อพิเศษ 1

8 หน่วยกิต
2 (2-0-6)

(Special Topics I)
CHM 615

หัวข้อพิเศษ 2

2 (2-0-6)

(Special Topics II)
CHM 619

สารประกอบเฮเทโรไซคลิก

2 (2-0-6)

(Heterocyclic Compounds)
CHM 711

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการสังเคราะห์

3 (3-0-9)

(Natural Products and Synthesis)
CHM 712

เคมีชีวอินทรีย์

3 (3-0-9)

(Bioorganic Chemistry)
CHM 713

น้ามันหอมระเหยและสุคนธบาบัด
(Essential Oils and Aromatherapy)

2 (2-0-6)
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CHM 714
CHM 715
CHM 716

กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขนั้ สูง
(Advanced Organic Reaction Mechanism)
เคมีสะอาด
(Green Chemistry)
เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิกขัน้ สูง
(Advanced Organometallic Chemistry)

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
CHM 699
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
3.1.4 แผนการศึกษา
สาขาวิชาเอกเคมีเชิงฟิสิกส์
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 641 เคมีควอนตัมและสเปกโทรสโกปี
3 (3-0-9)
(Quantum Chemistry and Spectroscopy)
CHM 642 วิธีทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์สถิติ
3 (3-0-9)
(Mathematical Methods and Statistical Mechanics)
CHM 643 เคมีสารละลายและเคมีระบบพื้นผิวและคอลลอยด์
3 (3-0-9)
(Chemistry of Solution and Chemistry of Surface and Colloids)
รวม
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 601 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
CHM 697 สัมมนา 1
1 (0-2-3)
(Seminar I)
CHM xxx วิชาเลือกสาขา 1
2 (2-0-6)
(Elective I)
CHM xxx วิชาเลือกสาขา 2
2 (2-0-6)
(Elective II)
CHM 699 วิทยานิพนธ์
2 (0-4-8)
(Thesis)
รวม
10 (7-6-32)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 45
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ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CHM xxx วิชาเลือกสาขา 3
(Elective III)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี
(Elective)
CHM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2-0-6)
3 (3-0-9)
6 (0-12-24)
รวม
11 (5-12-39)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 56

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CHM xxx วิชาเลือกสาขา 4
(Elective IV)
CHM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2-0-6)
4 (0-8-16)
รวม
6 (2-8-22)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 32

สาขาวิชาเอกเคมีวิเคราะห์
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 621 เทคนิคการแยกสาร
3 (3-0-9)
(Separation Techniques)
CHM 623 การวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี
3 (3-0-9)
(Analytical Spectroscopy)
CHM xxx วิชาเลือกสาขา 1
3 (3-0-9)
(Elective I)
รวม
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 601 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
CHM 620 ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
1 (0-2-3)
(Instrumental Chemical Analysis Laboratory)
CHM 622 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า
3 (3-0-9)
(Electrochemical Analytical Techniques)
CHM 697 สัมมนา 1
1 (0-2-3)
(Seminar I)
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CHM 699

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

2 (0-4-8)
รวม
10 (6-8-32)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 46

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
XXX xxx วิชาเลือกเสรี
(Elective)
CHM xxx วิชาเลือกสาขา 2
(Elective II)
CHM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
6 (0-12-24)
รวม
11 (5-12-39)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 56

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CHM xxx วิชาเลือกสาขา 3
(Elective III)
CHM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2-0-6)
4 (0-8-16)
รวม
6 (2-8-22)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 32

สาขาวิชาเอกเคมีอินทรีย์
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 611 เคมีอินทรีย์ขนั้ สูง
3 (3-0-9)
(Advanced Organic Chemistry)
CHM 612 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Organic Synthesis)
CHM 613 การหาสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
3 (3-0-9)
(Structure Determination of Organic Compounds)
รวม
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CHM 601 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
CHM 697 สัมมนา 1
1 (0-2-3)
(Seminar I)

13
CHM xxx

วิชาเลือกสาขา 1
(Elective I)
CHM xxx วิชาเลือกสาขา 2
(Elective II)
CHM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (0-4-8)
รวม
10 (7-6-32)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 45

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CHM xxx วิชาเลือกสาขา 3
(Elective III)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี
(Elective)
CHM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2-0-6)
3 (3-0-9)
6 (0-12-24)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CHM xxx วิชาเลือกสาขา 4
(Elective IV)
CHM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

11 (5-12-39)
= 56

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2-0-6)
4 (0-8-16)
รวม
6 (2-8-22)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 32

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557

1.รศ.ดร.ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์ Dr.rer.nat. (Chemistry), University of Innsbruck,
Austria (2546)
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 10
ประเทศไทย (2543)
วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศ
ไทย (2541)

10

10

10

2558

10
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ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
2.ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจติ ร

3.ดร.มนภัทร วงษ์บุตร

4.ดร.ช่อลัดดา ศรีสุวรรณเกศ

5.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
Dr.rer.nat. (Physical Chemistry), University of
Muenster, Germany (2549)
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล,
ประเทศไทย (2546)
วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล,
ประเทศไทย (2543)
วท.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ประเทศไทย (2547)
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
ประเทศไทย (2538)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์เคมี),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
ประเทศไทย (2535)
วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2549)
วท.ม. (เคมีอินทรีย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2539)
วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2537)
วท.ด. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2553)
วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2548)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557

2558

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

รศ.ดร.วาสนา จตุรนต์รัศมี

2

รศ.กรวลัย พันธุ์แพ

3

ดร.นิศากร ทองก้อน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Organic Chemistry),
University of Tasmania
วท.ม. (เคมีอนินทรีย)์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Analytical Chemistry),
University of Bristol

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
10
10
10
10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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4

ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว

5

ผศ.วิญญู จิตสัมพันธเวช

6

ผศ.ดร.เบญจางค์ แสงจักร์

7

ดร.วิทวัส มิ่งวานิช

8

ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว

9

อาจารย์ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว

10

ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์

11

ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ

12

รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม

13

รศ.ดร.วินัย สมบูรณ์

14

อาจารย์ปัญญานีย์ พราพงษ์

15

ผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล

16

ดร.อรพิน จันทรศรีวงศ์

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1

ผศ.ดร.วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน

2

ผศ.ดร.ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์

3

รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

Ph.D. (Analytical Chemistry),
6
Oklahoma State University
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์),
10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Physical Chemistry),
10
University College Cork
Ph.D. (Polymer Chemistry),
10
University of Manchester
Ph.D. (Polymer Chemistry),
10
University of North Texas
M.Sc. (Polymer Science and Engineering), Case6
Western Reserve U.
วท.ม. (ชีวเคมี),
10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. (Polymer Technology),
10
Loughborough University
D.Eng. (Polymer Technology),
10
Tokyo U. of Agri. & Tech.
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัย 6
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Environmental Toxicology),
10
AIT
วท.ด. (เคมี),
10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Dr.rer.nat. (Chemistry),
University of Innsbruck
Dr.rer.nat. (Analytical Chemistry),
University of Innsbruck
Ph.D. (Organic Chemistry),
University of Oxford

6

6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6

6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2555 2556 2557 2558 2559
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

4

รศ.อรุณี คงศักดิ์ไพศาล

วท.ม. (เคมีวิเคราะห์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

ผศ.ดร.พิชญา ตระการรุ่งโรจน์

Ph.D. (Chemistry),
University of Arizona

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2555 2556 2557 2558 2559
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยทีท่ าต้องเป็นหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์เคมีบริสุทธิ์ หรือการประยุกต์ใช้ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยงานวิจัยทีท่ าผ่าน
กระบวนการทาวิจัยที่ถูกต้อง และมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่
นักศึกษาสนใจ สามารถใช้ทฤษฎีทางวิชาเคมีนามาอธิบายวิเคราะห์ คานวณและประมวลผลที่ได้จากการทาการทดลองและผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะต้องได้รบั การตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาวิจัย การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถเขียนแผนโครงงานและ
งานวิจัย สรุปและวิจารณ์ผลได้อย่างถูกต้องตามหลักการ/ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
สามารถทางานวิจัยได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่เริ่มลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
แนะนาการสืบค้นข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ความอิสระในการค้นคว้าด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าของการทาวิจัยอย่างสม่าเสมอ
โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษา และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ร่วมประเมินความก้าวหน้าพร้อมให้คาปรึกษาที่เอื้อต่อการทาวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประมวลผลจากการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ซึ่งให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพให้มีคุณลักษณะโดดเด่นรู้จักการวางตัวในสังคม มีการสอดแทรกเรื่องการเคารพกฎระเบียบ กติกาของสังคม เช่น การ
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และรู้จักกาลเทศะในการทางาน
แต่งกาย มารยาททางสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การวางตัวให้
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
เหมาะสมกับการทางาน การติดต่องานหรือการทางานร่วมกับผู้อื่น
ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง
สร้างภาวะผู้นาให้นักศึกษา กล้าแสดงความคิดเห็น และเคารพความ
คิดเห็นของผู้อนื่ ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย มีความตรงต่อเวลาอย่างสม่าเสมอ
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คุณลักษณะพิเศษ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎระเบียบและจรรยาบรรณ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เช่นการกระทาผิดทีท่ าให้เกิดการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา และซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ฝึกให้
นักศึกษาซื่อตรงต่อผลงานวิจัยที่วิเคราะห์ได้

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและสังคม
(2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(3) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงความถูกต้อง
และความรู้สึกของผู้อื่น
(4) เป็นผู้มีดุลยพินจิ มีความยุติธรรม มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(5) มีความคิดริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่ พื่อการทบทวนและแก้ไขในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
(6) มีภาวะผู้นาและผู้ตามหรือเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในที่ทางาน
และชุมชน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัยของนักศึกษา
(2) กาหนดกฎระเบียบในการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะ ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิ
ในข้อมูล หรือส่วนหนึ่งในงานวิจยั ของผู้อนื่
(3) จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจารีตประเพณีที่ดงี ามของคนไทย เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
(2) ประเมินจากการมีวินัยของนักศึกษา การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามกาหนด
(3) ประเมินจากการกระทาทุจริตต่อการทาวิจัย และ/หรือการไม่ซื่อสัตย์ต่อผลการวิจัยทีท่ าได้ และ/หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อการทางาน
วิจัย ซื่อสัตย์ต่อผลการวิจัยที่ทาได้
(4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชา และของคณะ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาที่ศึกษาทั้งหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ และนามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการวิจัยหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย
(4) มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่เกีย่ วข้องหรือสอดคล้องกับวิชาชีพและสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต
(5) เป็นนักวิจัยที่มคี ุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
(6) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพกับศาสตร์อื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องและติดตามความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์
จริงหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(2) จัดให้มีการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือทาบทามผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นอาจารย์พิเศษ
และวิทยากรพิเศษ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากการนาเสนอผลงานและการอภิปรายในชั้นเรียน
(4) ประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สาคัญได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธีใหม่ๆ
(4) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทัง้ ใน
และนอกสาขาวิชาที่ศึกษา
(5) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการวิจัยหรือค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การอภิปรายกลุ่ม
(2) อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรูจ้ ากทีไ่ ด้เรียนมาอย่างเหมาะสม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ให้นักศึกษาจัดทารายงานผลวิเคราะห์ และนาเสนอ
(2) ประเมินตามสภาพจริงของผลงานจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา ประเมินจากการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าตลอดจน
การสอบโดยการซักถาม
(3) ประเมินจากการตอบคาถามปากเปล่าจากการนาเสนองานวิจัยที่เกีย่ วข้องโดยพิจารณาจากทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อนามาใช้กับงานวิจัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ ังคับบัญชา หรือกลุ่มงานที่อยู่ภายใต้บงั คับบัญชา
ดังนั้นจึงต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตติ ่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนรายวิชา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักการของศาสตร์ที่ถูกต้องตรงประเด็น
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
รู้จักปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น
มีภาวะเป็นผู้นาที่โดดเด่นในวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลด้วยการขอ
อนุเคราะห์จากบุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะความเป็นผู้นาในวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานวิจัย การทดลอง การวิเคราะห์ผลข้อมูลจากการวิจัย รวมทั้ง
การนาเสนอซึ่งสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีพื้นฐานทางทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ดังนี้
(1) สามารถนาความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกระบวนการวิจัย
(2) สามารถแนะนาการแก้ไขปัญหาโดยการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนต่อวงการวิชาการ และวิชาชีพ
(4) สามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าต่องานในวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารที่อาจทาได้ในระหว่างการสอนโดยอาจให้
นักศึกษาแก้ปัญหาในกรณีศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิจัยและสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่
มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

 ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ระหว่างบุคคลและความ

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

รับผิดชอบ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

  

 

 

    



 

LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ใน
คุณค่ าของระบบคุ ณธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และ ซื่ อ สั ต ย์
สุจริต
(2) มีวินั ย ตรงต่ อเวลา รับผิ ดชอบต่อ ตนเองและสั งคม
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น
หมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ ทางวิ ทยาศาสตร์ และ คณิต ศาสตร์ ต่อบุ คคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิ ชาการและวิชาชีพ และมี ความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบท
ทางสั ง คมของวิชาชีพ วิ ทยาศาสตร์ ในแต่ ล ะสาขาตั้ง แต่อ ดี ต
จนถึงปัจจุบัน
2. ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน
วิท ยาศาสตร์พื้ นฐาน เพื่ อการประยุ กต์ ใช้ กับงาน ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิง
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ในเนื้ อ หาของสาขาวิ ช าเฉพาะด้ า นทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนใน
การประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิ ด วิ เ คราะ ห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า น
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไ ด้อย่างมีระบบ รวมถึง การใช้
ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจในการท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(4) มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(6) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
(5) เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ

4. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ ความ
รับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถ
สนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ/หรื อ ภาษาต่ างประเทศได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
แก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของ
ผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน

(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการ
เรียนรู้ของตนเอง
(4) รู้ จั ก บทบาท หน้ า ที่ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ทางานตามที่ มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการ
ทางาน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทาง
คณิต ศาสตร์ห รือ การแสดงสถิติ ประยุ กต์ ต่ อการแก้ปัญ หาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ ในสาขาที่ เ กี่ย วข้ อ งได้

22
3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาเคมี
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการวิเคราะห์

4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

เชิงตัวเลขการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลและความ

และการใช้เทคโนโลยี

รับผิดชอบ
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

สารสนเทศ
5

6

1 2

3

4

5

CHM 601 ระเบียบวิธีวิจัย

                           

CHM 611 เคมีอินทรีย์ขนั้ สูง

                           

CHM 612 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง

                           

CHM 613 การหาสูตรโครงสร้างของสารประกอบ
อินทรีย์

                           

CHM 614 หัวข้อพิเศษ 1

                           

CHM 615 หัวข้อพิเศษ 2

                           

CHM 619 สารประกอบเฮเทโรไซคลิก

                           

CHM 620 ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ

                           

CHM 621 เทคนิคการแยกสาร

                           

CHM 622 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า

      

CHM 623 การวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี

                           

CHM 624 การเตรียมตัวอย่างในเคมีวิเคราะห์

                           

CHM 625 หัวข้อพิเศษ 1
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ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการวิเคราะห์

4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

เชิงตัวเลขการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลและความ

และการใช้เทคโนโลยี

รับผิดชอบ
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

สารสนเทศ
5

6

1 2

3

4

5

CHM 626 หัวข้อพิเศษ 2

                           

CHM 627 เคมีวิเคราะห์ในกระบวนการ

                           

CHM 628 เครื่องมือสมัยใหม่

                           

CHM 629 การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

                           

CHM 641 เคมีควอนตัมและสเปกโทรสโกปี

                           

CHM 642 วิธีทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์สถิติ

                           

CHM 643 เคมีสารละลายและเคมีระบบพื้นผิวและ
คอลลอยด์

                           

CHM 644 ทฤษฎีกรุปและหลักสมมาตร

                           

CHM 646 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง

                           

CHM 647 วิธีการคานวณทางคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมี                            
CHM 648 เคมีควอนตัมขัน้ สูง

                           

CHM 649 เคมีสถานะของแข็งเบือ้ งต้น

                           

CHM 697 สัมมนา 1

                           

CHM 699 วิทยานิพนธ์
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ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการวิเคราะห์

4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ
การสังเคราะห์

3. ทักษะทางปัญญา

เชิงตัวเลขการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลและความ

และการใช้เทคโนโลยี

รับผิดชอบ
1

CHM 711

2. ความรู้

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

สารสนเทศ
5

6

1 2

3

4

5

                           

CHM 712

เคมีชีวอินทรีย์

                      

CHM 713

น้ามันหอมระเหยและสุคนธบาบัด

                           

CHM 714

กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขนั้ สูง

                           

CHM 715

เคมีสะอาด

                           

CHM 716

เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิกขัน้ สูง

                           

CHM 740

หัวข้อพิเศษ 1

                           

CHM 741

หัวข้อพิเศษ 2
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริตทั้ง
ต่อตนเองและสังคม
(2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(3) สามารถจัดการปัญหาทางคุ ณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงความถูกต้อง
และความรู้สึกของผู้อื่น
(4) เป็นผู้มีดุลยพินิจ มีความยุติธรรม มีเหตุผล และค่านิยมอัน
ดีงาม
(5) มีความคิดริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อ
การทบทวนและแก้ไขในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
(6) มีภาวะผู้นาและผู้ตามหรือเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้
มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในที่ทางาน
และชุมชน
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาทั้ ง หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการวิจัยหรือการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มี ค วามเข้ า ใจในวิ ธี ก ารพั ฒ นาความรู้ ใ หม่ แ ละการ
ประยุกต์ใช้

(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเชิง
วิชาการจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย
(4) มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับ
วิชาชีพและสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต
(5) เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
(6) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพกับศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้องและติดตามความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ ค วามรู้ ท างทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ใ นการคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
(3) สามารถพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธี
ใหม่ๆ
(4) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาเป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งใน
และนอกสาขาวิชาที่ศึกษา
(5) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการวิจัยหรือค้นคว้า
ทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ ตาม
หลักการของศาสตร์ที่ถูกต้องตรงประเด็น

(2) คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(3) รู้ จั ก ปรั บ ปรุ ง ตนเองให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(5) มีมนุษยสั มพันธ์ที่ดี และยอมรับความคิดเห็นที่ แตกต่าง
จากผู้อื่น
(6) มีภาวะเป็นผู้นาในวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถนาความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
มาใช้ ใ นการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการวิจัย
(2) สามารถแนะนาการแก้ไขปัญหาโดยการวิเ คราะห์เชิ ง
ตั ว เลขและเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
สร้างสรรค์
(3) สามารถสื่ อสารอย่างมีป ระสิ ทธิภาพทั้ง ปากเปล่ าและ
การเขียนต่อวงการวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าต่องาน
ในวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

26
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าทีท่ วนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(2) มีการทวนสอบและการวัดผลการสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน
(3) การประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งตามเกณฑ์ของสกอ.
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ภาวะการได้งานทา และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(2) สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
(3) การประเมินจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มคี วามรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่
สอน และให้ความรู้ด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรง
และการจัดให้มีพี่เลี้ยงด้านการวิชาการหรือวิจัย
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแนวใหม่ การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย
(2) การจัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะนาการจัดการเรียนการสอน และวิจยั
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการ
ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การประชุมวิชาการในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
(3) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(5) จัดให้อาจารย์เข้ากลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของภาควิชาและทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมิน
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทัน สมัย
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้มีแนวทางการเรียนที่สร้าง
ทั้ ง ความรู้ ค วามสามารถใน
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
3. ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน
4. มีการประเมิ นมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่า เสมอ

1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ
2. ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี
3. จั ด แ น วท า ง การ เ รี ยน การ ส อ น ใ ห้ มี ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติและมีแนวทางแห่งการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง
4. กาหนดให้ อ าจารย์ ที่ สอนมี คุ ณวุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า
ปริ ญ ญาเอกและ/หรื อ เป็ น ผู้ มี ต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ
5. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาดูงานทั้ง
ในและต่างประเทศ
6. มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกอย่างน้อยทุก
5 ปี
7. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทางด้ า นนั ก ศึ ก ษา อาจารย์
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ วิ จั ย งบประมาณ ผลงาน
วิชาการ ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมิ น โดยคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนของผู้สาเร็จการศึกษา

1. หลักสูตรที่ได้ผ่านการอนุมัติกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาติ
2. จ านวนและรายชื่ อ คณาจารย์
ประจาประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และการพัฒนาอบรม
อาจารย์
3. ผลการประเมินการเรี ยนการสอน
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
4. ประเมิ น ผลโดยอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรทุกปี
5. ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ปี
6. ประเมิ น ผลโดยบั ณ ฑิ ต ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาทุกปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์
ครุภัณฑ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
ภาควิชามีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักหอสมุดที่มหี นังสือด้านการบริหารจัดการและด้าน
อื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลทีจ่ ะให้สบื ค้น นอกจากนี้ภาควิชามีอุปกรณ์ และเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ ทีใ่ ช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
UV-VIS Spectrophotometer (Shimadzu, UV2100)
1
2
UV-VIS Spectrophotometer Flow Injection System (Perkin Elmer, Lambda 35, FIAS 300)
1
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ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
3
Atomic Absorption Spectrophotometer (Perkin Elmer, AA-800)
4
Atomic Absorption Spectrophotometer (Perkin Elmer, AA-300)
5
Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometer, ICP (Perkin Elmer, Optima 3000)
2.3 การจั6 ดหาทรัพSpectrofluorometer
ยากรการเรียนการสอนเพิ
เติม LS50B)
(Perkin่มElmer,
7
Spectrofluorometer (Hitachi, F2500)
8
Polarimeter
9
Electrochemical Instrument (Autolab, PGSTAT 10)
10
Electrochemical Instrument (Metrohm, 746VA Trace Analyzer)
11
Gas Chromatograph, FID / TCD Transfer Line (Varian, 3800)
12
Gas Chromatograph, FID / PFPD / Auto SPME (Varian, 3800)
13
Gas Chromatograph, FID /ECD /Headspace Autosampler (Hewlett Packard, HP-6890)
14
Fourier Transform-Infrared Spectrofluorometer
15
High Performance Liquid Chromatograph (Hewlett Packard, HPLC 1100 Series)
16
High Performance Liquid Chromatograph /Fluorescence detector (Varian)
17
High Performance Liquid Chromatograph /UV detector (Varian)
18
Ion Chromatograph (Lachat Instrument, IC 5000)
19
Differential Scanning Calorimeter (Perkin Elmer, DSC 7)
20
Differential Scanning Calorimeter (Mettler Toledo, DSC 1)
21
Thermogravimetric Analyzer (Perkin Elmer)
22
Total Organic Carbon Analyzer (Teledyne Tekmar, TOC version 3)
23
Particle Size Analyzer (Cilas, Cilas 1180)
24
Surface Area and Porosimetry Analyzer (Micrometratics, Gemini Flow Prep 060)
25
Auto Bomb Calorimeter
26
Flex – Cracking Tester
27
Abrasion Tester
28
Latex Stability Tester
29
Refractrometer
30
Spectrophotometer with Flow through Cell
31
Magnetic Susceptibility
32
Microwave Digestion
33
Automatic Titrator
34
Gear Aging Oven
35
High Performance Computing Clusters with Intel core i7-990x 3.47 GHz

จานวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

ประสานงานกับ สานั กหอสมุ ด ในการจั ด ซื้ อ หนั ง สือ และต าราที่ เกี่ย วข้ อ ง เพื่ อ บริ การให้ อ าจารย์ แ ละนั กศึ กษาได้ ค้ น คว้ า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ
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หนังสือ สาหรับให้หอสมุด จัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ภาควิชามีการประชุ ม วางแผน การจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ภาควิชาสามารถเสนอเพื่อการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าสานักหอสมุด นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนอานวยความสะดวกและ
ให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
ทรัพยากรด้านการเรียนการสอนและการ สอบถามความต้องการของทรัพยากรจาก ตรวจสอบจากข้อมูลจากแบบสอบถาม
วิจัยต้องเพียงพอและสามารถอานวยความ อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลความเพียงพอของ
สะดวกแก่ผู้ที่ศึกษา
ทรัพยากร
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเคมีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
เชิญอาจารย์พิเศษที่มปี ระสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสอนในหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒอิ ย่างต่าระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รบั ผิดชอบ และมีความรู้ด้านเคมีหรือสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
ภาควิชาสนับสนุนและส่งเสริมความรู้โดยการให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการด้านทักษะการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
รวมทั้งมีการสนับสนุนให้ไปดูงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานอื่นๆ เป็นการพัฒนาการปฏิบัติงาน สร้างประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะต้องสามารถให้บริการ และอานวยความสะดวกกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและต่อเนื่องในการทาวิจยั ให้สาเร็จ
ลุล่วงได้เป็นอย่างดี
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษาแรก โดยนักศึกษาที่มปี ัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ หลังจากทีค่ ณะได้อนุมตั ิกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
วิชาการแก่นักศึกษาแทนจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากการสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต พบว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาบังคับ/
เลือกเหมาะสมเป็นทีต่ ้องการของหน่วยงาน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา
2555

2556

2557

2558

2559

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
X
X
X
X
X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
X
X
X
X
X
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
X
X
X
X
X
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
X
X
X
X
X
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
X
X
X
X
X
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนด
ในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
X
X
X
X
X
ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
X
X
X
X
ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
X
X
X
X
X
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
X
X
X
X
X
ปีละหนึง่ ครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
X
X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
X
X
X
X
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
X
X
X
จากคะแนนเต็ม 5.0
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) มีการประชุมหารือของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและกลยุทธ์การสอน
(2) การสอบถามหรือสนทนากับนักศึกษาด้านประสิทธิผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา
(2) ประเมินจาการสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
(1) นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
(2) ผู้ใช้บัณฑิต
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในข้อ7 หมวดที่ 7 โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตรเสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้
กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามี ปัญหา
มากที่สุด นอกจากนี้ ยัง ส่ง เสริ มให้นั กศึ กษาเรี ยนรู้การจัด การการเรีย นด้วยตนเอง อั นเป็ นการพัฒ นาทักษะการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’
confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those
areas where the students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported
by self-directed learning to allow the students to improve their language and skills autonomously.
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
or Pass grade from placement procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่าง
เหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรง
กับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึก
ปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตัง้ แต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์
การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
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This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes in
Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course.
Rather its focus will be on the real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of
their studies. It is project-focussed and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to
writing a final draft. The course will equip students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous
learning and will emphasise language use not usage, real communication not classroom practice.
CHM 601 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการวิจัย การออกแบบ การทดลองเทคนิคการวัดทดสอบ การทดลองการแยกชนิดของข้อมูล การเลือกใช้
ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล ลาดับความคิดและการค้นคว้าข้อมูลจากวารสารการเขียนรายงาน
วิจัย และบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
Principle of research methodology. Experimental design and measurement techniques. Data classification and analysis.
Concept of thinking and chemical literature survey. Writing of research report and technical paper writing for publications.
CHM 611 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Organic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างและทฤษฎีของกลไกปฏิกิริยาเคมี ชนิดสเตอริโอเคมีที่ประกอบด้วย คอนฟอร์เมชัน ผลของสเตอริโออิเล็กโทรนิก
ปฏิกิริยาจลนพลศาสตร์ ผลของไอโซโทป ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออบิทัล และกลไกปฏิกิริยาเคมีต่างๆ เช่น ปฏิกิริยาการแทนที่
การเติม การขจัด การจัดโครงสร้างใหม่ ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน
Structure and theory to the study of organic reaction mechanisms. Stereochemical features including conformation and
stereoelectronic effects, reaction dynamics, isotope effects, molecular orbital theory and mechanisms e.g. substitution,
addition, elimination, rearrangement, oxidation and reduction reaction.
CHM 612 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Organic Synthesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ ออกแบบ และการจาแนกกระบวนการสังเคราะห์ วิธีวิเคราะห์แบบย้อนกลับ ปฏิกิริยาต่างๆที่ใช้เพื่อการ
สังเคราะห์ เช่น ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน การสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนและคาร์บอน และการสร้างสารประกอบแบบวง
โดยการปิดวงด้วยปฏิกิริยาการเติมของดีลส์และอัลเดอร์ การเกิดวงแหวนใหม่แบบโรบินสัน การปิดวงและการจัดโครงสร้าง
ใหม่ของอนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาอิเล็กโทรไซคลิก การจัดโมเลกุล และปฏิกิริยาเมตาเทซิสของโอเลฟิน การสังเคราะห์โอเลฟิน
ปฏิกิริยาของสารประกอบอีโนเลท การสังเคราะห์โดยใช้โลหะอินทรีย์ และการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Analysis, design, and synthetic process classification. Retrosynthetic analysis. Synthetic reactions e.g. oxidation - reduction
reaction, carbon-carbon bond formations. Ring formation by Diels-Alder cycloaddition, Robinson annulation, radical
cyclization and rearrangement, electrocyclic reaction, molecular rearrangement and olefin metathesis, olefin synthesis,
enolate chemistry, metalation reaction and natural product synthesis.
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CHM 613 การหาสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
3 (3-0-9)
(Structure Determination of Organic Compounds)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การหาสู ต รโครงสร้ างของสารประกอบอิ น ทรี ย์ โ ดยวิ ธี ท างสเปกโทรสโกปี เช่ น นิ ว เคลี ย ร์ แ มกเนติ กเรโซแนนซ์
แมสสเปกโทรเมตรีและการหาโครงสร้างผลึกโดยวิธีรังสีเอกซ์
Structural determination of organic compounds by spectroscopic methods, i.e. nuclear magnetic resonance, mass
spectrometry and x-ray crystallography.
CHM 614 หัวข้อพิเศษ 1
2 (2-0-6)
(Special Topics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อเฉพาะจากเนื้อหาที่น่าสนใจในปัจจุบนั ทางด้านเคมีอินทรีย์ รวมทั้งงานวิจัยที่ใหม่
Selected topics from current active areas in organic chemistry including recent research
CHM 615 หัวข้อพิเศษ 2
2 (2-0-6)
(Special Topics II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อเฉพาะจากเนื้อหาที่น่าสนใจในปัจจุบนั ทางด้านเคมีอินทรีย์ รวมทั้งงานวิจัยที่ใหม่หรือการนาไปใช้ทางด้านอุตสาหกรรม
Selected topics from current active areas in organic chemistry including recent research or industrial applications.
CHM 619 สารประกอบเฮเทโรไซคลิก
2 (2-0-6)
(Heterocyclic Compounds)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภท โครงสร้าง และสมบัติทางกายภาพ ของสารประกอบเฮเทโรไซคลิก โครงสร้าง สมบัติ วิธีการสังเคราะห์ ปฏิกิริยา
สาคัญ และข้อมูลทางสเปกโทรสโกปีของสารประกอบ เฮเทโรไซคลิก
Classification, structure and main physical properties of heterocyclic compounds, synthetic methods, important reaction and
spectroscopy of heterocyclic compounds.
CHM 620 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
1 (0-2-3)
(Instrumental Chemical Analysis Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคทาง สเปกโทรสโกปี เคมีไฟฟ้า และโครมาโทกราฟี
Laboratories involving techniques in spectroscopy, electrochemistry, and chromatography.
CHM 621 เทคนิคการแยกสาร
3 (3-0-9)
(Separation Techniques)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและการประยุกต์วิธีเชิงกายภาพและเชิงเคมีที่นิยมใช้สาหรับการแยกสาร ได้แก่ การตกตะกอน การกลั่น การสกัด การ
แยกของผสมในหลายขั้นตอน โครมาโทกราฟี และเทคนิคการแยกที่น่าสนใจในปัจจุบันที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์
Theories and applications of physical and chemical methods widely used in separation techniques i.e. precipitation,
distillation, extraction, fractionation, chromatography and current separation techniques used in analytical chemistry.
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CHM 622 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า
3 (3-0-9)
(Electrochemical Analytical Techniques)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุณหพลศาสตร์ของเซลล์เคมีไฟฟ้า กระบวนการทางจลนพลศาสตร์และการถ่ายเทมวลสารที่อิเล็กโทรด ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าที่ทันสมัย เช่น เทคนิคโพเทนซิโอเมตรี คอนดักโตเมตรี โวลแทมเมตรี แอมเพอโรเมตรี
คูลอมเมตรี และเทคนิคอื่นที่เกี่ยวข้อง
Thermodynamic of electrochemical cells. Electrode kinetics and mass transfer processes. Theories and applications of
modern electroanalytical methods such as potentiometry, conductometry, voltammetry, amperometry, coulometry, and
related techniques.
CHM 623 การวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี
3 (3-0-9)
(Analytical Spectroscopy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีทางสเปกโทรสโกปีของ อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล อินฟราเรด รามาน แมกเนติก เรโซแนนซ์สเปกโทรสโคปี และเอกซ์
เรย์สเปกโทรสโกปีเทคนิคการคายคลื่นแสง แมสสเปกโทรเมตรี การประยุกต์ใช้ศึกษาทางโครงสร้าง การวิเคราะห์ทางด้าน
คุณภาพและปริมาณ
Spectroscopic theories of ultraviolet/visible, infrared, Raman magnetic resonance spectroscopy and X-ray spectroscopy.
Emission techniques. Mass spectrometry. Applications in structural elucidations, qualitative and quantitative analysis.
CHM 624 การเตรียมตัวอย่างในเคมีวิเคราะห์
3 (3-0-9)
(Sample Preparation in Analytical Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคและอุปกรณ์สาหรับการสุ่มตัวอย่าง หลักการการเตรียมตัวอย่าง การแยก การสกัด การกาจัดสารรบกวน การเพิ่มความ
เข้มข้น การประยุกต์การเตรียมตัวอย่างทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
Techniques and equipments for sampling. Principle of sample preparations, separation, extraction, interference removal,
sample preconcentration. Applications to food and environmental samples.
CHM 625 หัวข้อพิเศษ 1
2 (2-0-6)
(Special Topics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อเฉพาะจากเนื้อหาที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเคมีวิเคราะห์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาวิธีวิเคราะห์และ
การประยุกต์ใช้
Selected topics from current active areas in analytical chemistry including research in method developmentand applications.
CHM 626 หัวข้อพิเศษ 2
2 (2-0-6)
(Special Topics II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อเฉพาะจากเนื้อหาที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเคมีวิเคราะห์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Selected topics from current active areas in analytical chemistry or related areas.
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CHM 627 เคมีวิเคราะห์ในกระบวนการ
3 (3-0-9)
(Process Analytical Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการประยุกต์ใช้เครื่องวิเคราะห์ในการติดตามกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือที่ใช้
ในห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการ ลักษณะของเครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการ ระบบการเก็บ
ตัวอย่างและการปรับสภาพตัวอย่างแบบออนไลน์ หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ควบคุมกระบวนการ
เช่น สเปกโทรมิเตอร์ เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้า เครื่องมือทางโครมาโท-กราฟีและเครื่องโฟลอินเจคชัน
Application concept of analytical instruments in monitoring industrial chemical process. Relationships between laboratory
instruments and process analyzers. Characteristic of process analyzer. On - line sampling and sample conditioning systems.
Principles and applications of process-control instruments such as spectrometers, electrochemical instruments,
chromatographic instruments, and flow injection analyzer.
CHM 628 เครื่องมือสมัยใหม่
3 (3-0-9)
(Modern Instruments)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนทางด้านทฤษฎีเครื่องมือสมัยใหม่และการนาไปใช้ของการวิเคราะห์ทางด้านอิเล็กตรอนแบบส่องกราดทางด้านความ
ร้อนและทางด้านกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งกระบวนการการสลายกัมมันตภาพรังสีสมบัติและโครงสร้างทางนิวเคลียร์ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ และอันตรกิริยาของรังสีกับสสาร
Review in theories, instruments and applications of scanning electron microscopy, thermal analysis, and radiochemical
analysis including radioactive decay processes, nuclear properties and structure. Nuclear reactions and interactions of
radiation with matter.
CHM 629 การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
2 (2-0-6)
(Trace Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้เคมีวิเคราะห์ในเชิงวิเคราะห์สารปริมาณน้อยมาก การจัดการตัวอย่างและ การเตรียมสารตัวอย่าง การวิเคราะห์
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์ชนิดจาเพาะของธาตุ
Application of analytical chemistry under circumstances of trace analysis. Sample handling and sample preparation.
Determination of organic and inorganic analysis of speciated elements.
CHM 641 เคมีควอนตัมและสเปกโทรสโกปี
3 (3-0-9)
(Quantum Chemistry and Spectroscopy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กกลศาสตร์ค วอนตัม ทฤษฏี โ มเลคิ วลาร์อ อร์บิ ทัล วิ ธีการประมาณค่ า อะตอมที่มี ห ลายอิ เ ล็กตรอนและโมเลกุล ที่
ประกอบด้วยหลายอะตอม สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล สเปกตรัมการสั่นของโมเลกุลหลายอะตอมและการประยุกต์
Principles of quantum mechanics. Molecular orbital theory. Approximation methods. Many electron atoms and polyatomic
molecules. Molecular spectroscopy. Vibrational spectra of polyatomic molecules and applications.
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CHM 642 วิธีทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์สถิติ
3 (3-0-9)
(Mathematical Methods and Statistical Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พีชคณิตเชิงโครงสร้างและพีชคณิตเชิงเส้น การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์และเทนเซอร์ ทฤษฎีของฟังก์ชันเชิงวิเคราะห์ วิธีของ
สติปเปทเดสเซน สมการดีฟฟาเรนเชียลเชิงเส้น ฟังก์ชันพิเศษ การสุ่มตัวอย่างจากออมซอมเบอร์ และหลักออมซอมเบอร์สถิติ
ความสัมพันธ์ของ กลศาสตร์สถิติต่ออุณหพลศาสตร์ ประมาณค่าโมเลคิวลาร์พาติชันฟังก์ชัน
Algebraic structures and linear algebra. Vector and tensor analysis. Theory of analytic functions. Method of steepest
descents. Linear differential equations. Special functions. Sampling from emsembles and common statistical emsembles.
Relations of statistical mechanics to thermodynamics. Approximate molecular partition functions.
CHM 643 เคมีสารละลายและเคมีระบบพื้นผิวและคอลลอยด์
3 (3-0-9)
(Chemistry of Solution and Chemistry of Surface and Colloids)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เคมีเชิงฟิสิกส์ของสารละลาย ระบบสารละลาย สมบัติของสารละลาย สมดุลสารละลายและกรณีศึกษา เคมีเชิงฟิสิกส์ของ
พื้นผิวและคอลลอยด์ ลักษณะเฉพาะและสมบัติของพื้นผิวและคอลลอยด์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับพื้นผิวและคอลลอยด์
Physical chemistry of solutions, systems of solutions, properties of solutions, solution equilibria, and case studies. Physical
chemistry of surfaces and colloids. Characteristics and properties of surfaces and colloids. Surface and colloid phenomena.
CHM 644 ทฤษฎีกรุปและหลักสมมาตร
2 (2-0-6)
(Group Theory and Symmetry Principles)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแทนของกรุป ทฤษฎีกรุปและกลศาสตร์ควอนตัม การรวมตัวเชิงเส้นแบบ สมมาตร ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ที่ เ กี่ย วกับ
สมมาตร ออร์บิทัลลูกผสมและออร์บิทัลเชิงโมเลกุลแบบ-เอบี ทฤษฎีสนามลิแกนด์และการสั่นของโมเลกุล
Representations of groups. Group theory and quantum mechanics. Symmetry-adapted linear combinations. Symmetry
aspects of molecular orbital theory. Hybrid orbitals and molecular orbitals for AB-type molecules. Ligand field theory and
molecular vibrations.
CHM 646 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
3 (2-2-9)
(Advances in Physical Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบที่เหมาะแก่การนาไปศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี
ปฏิกิริยาเคมีอื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคสัญนิยมทางอุณหเคมี
Synthesis and identification of compounds with subsequent investigation of their physical and thermochemical properties.
Typical reactions using both instrumental and conventional thermochemical techniques.
CHM 647 วิธีการคานวณทางคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมี
3 (3-0-9)
(Computational Methods in Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนา ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจาลองโมเลกุล การสร้างโครงสร้างเคมีบนคอมพิวเตอร์ การคานวณแบบจาลองโมเลกุล
การประยุกต์ด้านเสถียรภาพทางโครงสร้าง ปฏิกิริยาเคมีและ ด้านสมบัติ
Introduction and basic theory for molecular modeling. Building chemical structure on computer. Molecular modeling
calculations. Applications to structural stability, chemical reactions and properties.
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CHM 648 เคมีควอนตัมขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Quantum Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สปินโมเมนตัมเชิงมุมและการคู่ควบของสปินออร์บิต ระดับมัลติเพล็ตในอะตอม กฎการเลือกสาหรับอะตอมเชิง ซ้อน
กระบวนการออร์ธอนอร์มอลของแกรมชมิตท์ ทฤษฎีไวเรียลและทฤษฎีเฮลล์แมนน์-ฟายน์แมน เพอร์เทอร์เบชัน ที่ขึ้นกับเวลา
ทฤษฎีการแผ่รังสี แอลซีเอโอ-เอ็ม โอ เซลฟ์-คอนซิสแตนท์ฟิลด์ เบซิสเซต วิธีเคมีควอนตัมสาหรับระบบหลายอิเล็กตรอน การ
คานวณแบบเซมิ-เอมพิริกัล ทฤษฏีเดนซิตีฟังก์ชัน
Orbital angular momentum in many-electron atoms. Ladder operators for angular momentum. The spin angular momentum
and spin-orbit coupling. Multiplet levels in atoms. Selection rules for complex atoms. Gram-Schmidt process of
orthonormalization. The Virial theorem and Hellmann-Feynman theory. Time dependent perturbations. Radiation theory.
LCAO-MO self-consistent field method, basis sets. Quantum chemical methods for many electron systems. Semi-empirical
calculations. Density functional theory.
CHM 649 เคมีสถานะของแข็งเบื้องต้น
2 (2-0-6)
(Introductions to Solid State Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างผลึกและความบกพร่องของผลึก แลตทิซส่วนกลับ พันธะในของแข็งและทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง การสั่น
ของผลึก สมบัติทางความร้อนและสารกึ่งตัวนาของวัสดุ
Crystal structure and crystal defects. Reciprocal lattice. Bonding in solids and band theory of solids. Crystal vibration.
Thermal and semiconducting properties of materials.
CHM 697 สัมมนา 1
1 (0-2-3)
(Seminar I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเตรียม การนาเสนอความรู้ ความก้าวหน้าหรือผลงานใหม่ที่น่าสนใจทางด้านเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมการเขียน
รายงานเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้นาเสนอนั้น
Preparation, presentation and discussion on the current interest in chemistry or related area and report preparation.
CHM 711 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการสังเคราะห์
3 (3-0-9)
(Natural Products and Synthesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจาแนกประเภทของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องของหมู่ฟังก์ชันต่างๆ กับความว่องไ วของสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมทั้งการสกัด การแยก การทาสารให้บริสุทธิ์และการตรวจสอบโครงสร้างโดยใช้สเปกโทรสโกปี การ
สังเคราะห์สารประกอบธรรมชาติที่สาคั ญบางชนิด และความสัมพั นธ์ของโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การ
ประยุกต์เอาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารอนุพันธ์ต่างๆไปใช้ประโยชน์ทางด้านเภสัช และการรักษาโรค
Classification of natural products. Correlation of functional groups with reactivity of natural products. Extraction,
isolation, purification and structure determination using spectroscopy. Synthetic methods of some natural compounds and
correlation of their structure and biological function. Pharmaceutical and clinical uses of natural products and their related
compounds.
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CHM 712 เคมีชีวอินทรีย์
3 (3-0-9)
(Bioorganic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาเคมีชีวอินทรีย์ โครงสร้าง การสังเคราะห์ และคุณสมบัติของกรดอะมิโน การสังเคราะห์เปปไทด์ โครงสร้างของกรด
นิวคลีอิก การสังเคราะห์ทางชีวภาพและการสังเคราะห์ทางเคมีของนิวคลีโอไทด์ที่พบในธรรมชาติ การสังเคราะห์และการใช้
ประโยชน์ของสารสังเคราะห์ที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายคลึงกับดีเอ็นเอ
Introduction to bioorganic chemistry. Structure, synthesis and properties of amino acids. Peptide synthesis. Structure of
nucleic acid. Biosynthesis and chemical synthesis of natural nucleotides. Synthesis and applications of synthetic DNA
analogues.
CHM 713 น้ามันหอมระเหยและสุคนธบาบัด
2 (2-0-6)
(Essential Oils and Aromatherapy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาน้ามันหอมระเหย และสุคนธบาบัด เคมีของน้ามันหอมระเหย การออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ามันหอมระเหยชนิด
ต่างๆ ความปลอดภัยและพิษของน้ามันหอมระเหย การนาน้ามันหอมระเหยมาประยุกต์ใช้ในสุคนธบาบัดเพื่อบาบัดรักษาและ
ความงาม
Introduction to essential oil and aromatherapy. Chemistry of essential oil. Pharmaceutical activity of essential oils. Safety
and toxicology of essential oil. Application of essential oil in therapy and beauty.
CHM 714 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง
2 (2-0-6)
(Advanced Organic Reaction Mechanism)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด และการจาแนกประเภทกลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ หลักการเขียนและการเสนอกลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สมเหตุผล
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลไกของปฏิกิริยา การออกแบบการทดลองและวิธีพิสูจน์กลไกปฏิกิริยา ปัจจัยที่มีผลต่อกลไก
ของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์
Concepts and classification of organic reaction mechanisms. Principles for writing and proposing reasonable organic
reaction mechanisms. Theory involving mechanistic studies. Experimental design and methods of determining reaction
mechanisms. Factors affecting organic reaction mechanisms.
CHM 715 เคมีสะอาด
2 (2-0-6)
(Green Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดของเคมีสะอาด เทคนิคการป้องกันและลดของเสีย ตัวเร่งในเคมีสะอาด การหมุนเวียนวัตถุดิบ แหล่ง
พลังงานทางเลือก การประยุกต์ใช้เคมีสะอาดในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
Principles and concepts of green chemistry. Waste prevention and minimization techniques. Catalysts in green chemistry.
Renewable resources. Alternative energy sources. Applications of green chemistry for research work and industry.
CHM 716 เคมีของสารออร์แกโนเมทัลลิกขั้นสูง
2 (2-0-6)
(Advanced Organometallic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทบทวนของสารออร์แกโนเมทัลลิก การเตรียม ปฏิกิริยา และกลไกของสารออร์แกโน เมทัลลิกของโลหะหมู่หลัก และ
สารออร์แกโนเมทัลลิกของโลหะทรานซิชัน

39
Review of organometallics. Preparations, reactions and mechanisms of main-group metal organometallics and transition
metal organometallics.
CHM 740 หัวข้อพิเศษ 1
2 (2-0-6)
(Special Topics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการของหัวข้อเฉพาะทางแขนงวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ บทปริทัศน์ทางทฤษฎีและประยุกต์ ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ
เคมีควอนตัม ซึ่งกาลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน หลักการที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและแปลผล
Theoretical and principal basis of appropriately selected topics in physical chemistry. Reviews of the theoretical and applied
study in the field of quantum chemistry of current interests data processing and the interpretation of results.
CHM 741 หัวข้อพิเศษ 2
2 (2-0-6)
(Special Topics II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นความรู้ทฤษฎีสาหรับการคานวณทางเคมี การคานวณทางโครงสร้างโมเลกุล การปฏิบัติใช้เทคนิคทางควอนตัมอย่าง
เหมาะสมสาหรับปัญหาจริง เทคนิคการแสดงผล
Theory and principle in computational chemistry. Molecular structure optimization. A practical guide for applying quantum
techniques to real world problem visualization techniques.
CHM 699 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาเคมี อินทรีย์ ภายใต้ การดูแลและให้คาปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และเสนอความก้าวหน้าของ
งานวิจัยในทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา
Research in the interested field of physical chemistry, analytical chemistry and organic chemistry under the supervision and
approval of the advisory committee.

