รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ
Master of Science Program in Chemistry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
ชื่อยอ
วท.ม. (เคมี)
ชื่อเต็ม
Master of Science (Chemistry)
ชื่อยอ
M.S. (Chemistry)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ 2 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสติ ตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
(ทดแทนหลักสูตรใชรวมกับคณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

การพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ...........
เมื่อวันที่ ...........เดือน....................................พ.ศ.........................
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ...............
เมื่อวันที่ ...........เดือน....................................พ.ศ.........................

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2562

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1)
2)
3)
4)

อาจารยในสถาบันการศึกษา
นักวิจัยในองคกรวิจัยและพัฒนา
ผูประกอบกิจการและธุรกิจดานเคมี
ผูแทนจําหนายเครื่องมือและเคมีภัณฑ
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) และสถานการณ ป จ จุ บั น ของวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ซึ่ ง มี ค วามก า วหน า และการ
เปลี่ ยนแปลงไปอย างรวดเร็วและเป น พื้ น ฐานสําคั ญ ตอ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จให เจริญ นอกจากนี้ ในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกลาววาการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่จะทําใหเติบโตตอเนื่องระยะยาวไดนั้น
ตองมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี และมีการพัฒนาคุณภาพคนในเชิงสติปญญาความรอบรู
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนทางดานเคมีในขั้นสูงจะทําใหนิสิตสามารถนําความรูที่ไดไปตอยอดความรู พัฒนา
ผลิตภัณฑและสรางนวัตกรรมใหมไดดวยตนเองทั้งทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลทําใหเศรษฐกิจ
ของประเทศกาวหนาไดและเปนประโยชนตอประเทศเปนอยางยิ่งที่ทําใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางมั่นคง
และยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 15 ป ระหวางป พ.ศ. 2555-2564
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่ องจากการที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเป ดกวางสู โลกาภิ วัตน และเกิดการเลื่อ นไหลของ
วัฒนธรรมอยางไรพรมแดนเขาสูสังคมไทย ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมไดมีความ
เจริญกาวหนาไปมาก ทําใหอาณาเขตของโลกเชื่อมโยงกันและแคบลง ทําใหตองมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหนิสิต
สามารถปรับตัวไปทํางานในบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศไดดีย่ิงขึ้นและวางความสัมพันธระหวางตัวเองกับ
ผู อื่ น และสิ่ ง แวดล อ มได อ ย า งถู ก ต อ งมี จ ริ ย ธรรม และสามารถนํ า “ความรอบรู ” ที่ เชื่ อ มโยงทั้ ง หลั ก วิ ช าและ
ประสบการณความรูจากชีวิตจริงมาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม อันจะทําใหสามารถพึ่งตนเอง
และชวยเหลือเกื้อกูลคนอื่นไดตอไปและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ
สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาและปรับปรุงใหทันตอวิทยาการในยุคโลกาภิวัตน เพื่อสรางศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในเวทีโลก
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี เป น หลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ
12.2.1 สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
12.2.2 สะสมภู มิ ป ญ ญา สรา งและพั ฒ นาองค ค วามรู ที่ ห ลากหลาย ตลอดจนสร า งผลงานที่ มี
มาตรฐาน สามารถแขงขันได
12.2.3 รวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม
12.2.4 สืบสานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดํารงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
12.2.5 บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีใหมคี ุณธรรมควบคูไ ปกับความรู ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและการวิจัย
ขั้นสูง เพื่อสรางองคความรูทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรในระดับสากล
1.2 ความสําคัญ
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ไดก ลาววาการพั ฒ นา
เศรษฐกิจที่จะทําใหเติบโตตอเนื่องระยะยาวไดนั้น ตองมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี และมีการ
พัฒนาคุณภาพคนในเชิงสติปญญาความรอบรู และจากสถานการณปจจุบันของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งมี
ความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและเปนพื้นฐานสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจใหเจริญ ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนทางดานเคมีในขั้นสูงจะทําใหนิสติ สามารถนําความรูที่ไดไปตอยอดความรู พัฒนาผลิตภัณฑและ
สรางนวัตกรรมใหมไดดวยตนเองทั้งทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
กาวหนาไดและเปนประโยชนตอประเทศเปนอยางยิ่งที่ทําใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืนใน
ระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 15 ป ระหวางป พ.ศ. 2555-2564
นอกจากนั้นระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเปดกวางสูโลกาภิวัตนและเกิดการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมอยาง
ไรพรมแดนเขาสูสังคมไทย ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมไดมีความเจริญกาวหนาไปมาก
ทําใหอาณาเขตของโลกเชื่อมโยงกันและแคบลง ทําใหตองมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสามารถปรับตัวไป
ทํางานในบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศไดดียิ่งขึ้นและวางความสัมพันธระหวางตัวเองกับผูอื่นและสิ่งแวดลอม
ไดอยางถูกตองมีจริยธรรม และสามารถนํา“ความรอบรู” ที่เชื่อมโยงทั้งหลักวิชาและประสบการณความรูจากชีวิต
จริงมาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม อันจะทําใหสามารถพึ่งตนเองและชวยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได
ตอไปและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี ดังนั้นหลักสูตรจึงนําสิ่งเหลานี้มาพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอ
วิทยาการในยุคโลกาภิวัตน และเพื่อสรางศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวทีโลก
ทั้งนี้ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีแนวคิดคือ เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และภาควิชา มีการผลิตบัณฑิตโดยมีความรูทางดานเคมีอยางมีคุณภาพ จึงมีแนวคิดที่จะผลิตบัณฑิตที่เปนนักเคมี
ระดับสูง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดในภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ ซึ่งตองใชความรูเคมี
ระดับสูงไปประยุกตใช
นอกจากนี้จากผลการวิจัยสถาบันของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน แสดงใหเห็นถึงความตองการศึกษาตอ และ
ความตองการบัณฑิตระดับปริญญาโท อยางมาก (สูงขึ้น) ในอนาคตขางหนา เปนการแสดงใหเห็นถึงกลุมเปาหมาย
และตลาดแรงงานที่กวางขึ้น โดยเมื่อพิจารณากลุมเปาหมาย พบวากลุมเปาหมายหลัก อันไดแก นิสิต นักศึกษา ที่
จบการศึกษาหลัก สูตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ย วขอ ง ในภู มิภ าคตะวัน ตก ไดแ ก จังหวัด
นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี โดยกลุมเปาหมายนี้มีจํานวนกวา 700 คนตอป ในขณะที่มีหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา ในภูมิภาคมีจํานวนรับ รวมประมาณ 20 คน และจากการวิเคราะหตนทุนในการผลิตบัณฑิต ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน โดยพิจารณาตามแผนการรับนิสิต ในปแรก (ป พ.ศ. 2561) นิสิต จํานวน 5 คน และ จํานวน
10 คน ในปถัดไป พบวา มีรายรับที่สูงกวารายจายที่ประมาณการไว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความคุมคาตอการผลิต
บัณฑิต
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ดวยเหตุนภี้ าควิชา มีความพรอมในการเปดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยมีการ
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อวิเคราะหความพรอมในการจัดทําเลมหลักสูตร โดยในปจจุบัน
ทําการเปดสอน 3 สาขาวิชาไดแก เคมีอินทรีย เคมีเชิงฟสิกส และเคมีวิเคราะห และสามารถรับนิสิตไดปละ 5 คน
อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานกําหนด หลักสูตรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากขอมูลไดแก 1. ผลการวิจัยสถาบัน 2. รายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร 3. ความพรอมของอาจารย 4. สัดสวนอาจารยตอนิสิต และ 5. อาคารสถานที่และปจจัยเกือ้ หนุน เพื่อจะ
ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรทั้งในสวนของเนื้อหาสาระ โครงสรางของหลักสูตร กลไกการบริหาร
หลักสูตรตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรในดานตางๆ อันนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพการณปจ จุบัน สอดรับกับนโยบายไทยแลนด 4.0
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อผลิตและพัฒนานักเคมีที่มีความรู ความสามารถ เปนผูร ิเริม่ งานวิจัยและแกปญ
 หาดาน
เคมีในหนวยงานของรัฐและเอกชน ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ
1.3.2 เพื่อการวิจัยดานเคมีที่เปนประโยชนตอประเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปนระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
วันและเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาเคมีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
1. ไมสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ และไมสามารถเขียนบทความภาษาอังกฤษได หรืออาจเขียน
บทความภาษาอังกฤษไดแตไมดีพอ
2. ขาดทักษะในการสืบคนขอมูลในงานวิจัยในฐานขอมูลนานาชาติ
3. ขาดทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
1. ใหนิสิตเขาเรียนและสอบภาษาอังกฤษตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
2. แนะนําและสงเสริมใหนสิ ิตเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสืบคนสารสนเทศออนไลน
3. แนะนําและสงเสริมใหนิสิตเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก

ข. วิทยานิพนธ
3.1.3 รายวิชา
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
01403597

ไมนอยกวา

36 หนวยกิต
24 หนวยกิต

2 หนวยกิต
1 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

12 หนวยกิต

ไมนอยกวา

24 หนวยกิต
2

หนวยกิต

สัมมนา
(Seminar)

1,1

- วิชาเอกบังคับ
01403591

1 หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
1(1-0-2)
(Research Methods in Chemistry)
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
21 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนจากกลุมวิชา 1 กลุมวิชา รวมกันไมนอยกวา 15 หนวยกิต และ/
หรือ เลือกจากกลุมวิชาอื่นๆ อีก 6 หนวยกิต ดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาเคมีอนินทรีย
01403511
เคมีอนินทรียขั้นสูง
(Advanced Inorganic Chemistry)
01403512
เคมีออรแกโนเมทัลลิก
(Organometallic Chemistry)
01403513
การประยุกตทางเคมีของทฤษฎีกลุม
(Chemical Applications of Group Theory)
01403514
ระเบียบวิธีสเปกโทรสโกปในเคมีอนินทรีย
(Spectroscopic Methods in Inorganic Chemistry)
01403515
เคมีโคออรดิเนชันขั้นสูง
(Advanced Coordination Chemistry)
01403516
เคมีวัสดุสําหรับพลังงานหมุนเวียนและยั่งยืน
(Materials Chemistry for Renewable and Sustainable
Energy)
01403517
เคมีของธาตุกลุมเอฟและโบรอน
(Chemistry of F-block Elements and Boron)
01403518
เทคนิคทางรังสีเอกซสําหรับสารอนินทรีย
(X-ray Techniques for Inorganic Substances)
01403519
เคมีซุปราโมเลกุล
(Supramolecular Chemistry)
01403596
เรื่องเฉพาะทางเคมี
11

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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01403598

(Selected Topics in Chemistry)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
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กลุมวิชาเคมีอินทรีย
01403521
เคมีอินทรียเชิงทฤษฎี
(Theoretical Organic Chemistry)
01403522
เคมีอินทรียเชิงฟสิกส
(Physical Organic Chemistry)
01403523
การหาโครงสรางของสารอินทรีย
(Structural Determination of Organic Compounds)
01403524
ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง I
(Advanced Organic Reactions I)
01403525
ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง II
(Advanced Organic Reactions II)
01403526
ผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Natural Products)
01403527
เคมีอินทรียเชิงชีวภาพ
(Bioorganic Chemistry)
01403528
เคมีออรแกโนเมทัลลิกและการสังเคราะหแบบอสมมาตร
(Organometallic Chemistry and Asymmetric
Synthesis)
01403596
เรื่องเฉพาะทางเคมี
(Selected Topics in Chemistry)
01403598
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
กลุมวิชาเคมีวิเคราะห
01403531
การประกันคุณภาพในเคมีวิเคราะห
(Quality Assurance in Analytical Chemistry)
01403532
วิชาการอุปกรณเคมี
(Chemical Instrumentation)
01403533
เทคนิคการแยกสารทางเคมี
(Separation Techniques in Chemistry)
01403534
เทคนิคการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา
(Electroanalytical Techniques)
01403535
สเปกโทรสโกปเชิงวิเคราะห
(Analytical Spectroscopy)
01403536
ปฏิบัติการวิเคราะหโดยอุปกรณ
(Instrumental Analysis Laboratory)
01403537
อุณหภาพวิเคราะห
(Thermal Analysis)
01403596
เรื่องเฉพาะทางเคมี
(Selected Topics in Chemistry)
01403598
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1-3

2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1-3
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กลุม วิชาเคมีเชิงฟสิกส
01403541
ระเบียบวิธีคณิตศาสตรทางเคมีเชิงฟสิกส
(Mathematical Methods in Physical Chemistry)
01403542
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
(Practical Physical Chemistry)
01403543
ทฤษฎีกลุม
(Group Theory)
01403544
จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมี
(Kinetics and Mechanism of Chemical Reactions)
01403545
วัสดุนาโนเชิงฟงกชัน
(Functional Nanomaterials)
01403546
เคมีเชิงคอมพิวเตอร
(Computational Chemistry)
01403547
กลศาสตรสถิติทางเคมี
(Statistical Mechanics in Chemistry)
01403548
กลศาสตรควอนตัมทางเคมี
(Quantum Mechanics in Chemistry)
01403549
เคมีของการเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ
(Chemistry of Heterogeneous Catalysis)
01403571
การออกแบบโมเลกุลใชคอมพิวเตอรชวย
(Computer-aided Molecular Design)
01403572
เคมีสถานะของแข็ง
(Solid State Chemistry)
01403596
เรื่องเฉพาะทางเคมี
(Selected Topics in Chemistry)
01403598
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
กลุมวิชาเคมีอุตสาหกรรม
01403551
เคมีอุตสาหกรรมขั้นสูง
(Advanced Industrial Chemistry)
01403552
อุณหพลศาสตรเคมีอุตสาหกรรม
(Chemical Industrial Thermodynamics)
01403553
จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม
(Industrial Reactions Kinetics)
01403554
การปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรม
(Industrial Unit Operations)
01403555
เคมีและเทคโนโลยีการใหสีสิ่งทอ
(Chemistry and Technology of Textile Coloration)
01403556
เทคนิคการวิเคราะหพื้นผิวในอุตสาหกรรม
(Surface Analytical Techniques in Industries)
01403558
เคมีพอลิเมอรขั้นสูง
14

3(3-0-6)
3(0-9-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2
01403559
01403581
01403596
01403598

ข. วิทยานิพนธ
01403599

(Advanced Polymer Chemistry)
เคมีสะอาด
(Green Chemistry)
เคมีของอัญมณี
(Chemistry of Gemstones)
เรื่องเฉพาะทางเคมี
(Selected Topics in Chemistry)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)

ไมนอยกวา
วิทยานิพนธ
(Thesis)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3

12 หนวยกิต
1-12

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
เลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประกอบดวยเลข 8 หลัก มี
ความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 คือ 01 หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 คือ 403 หมายถึง สาขาวิชาเคมี
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7
หมายถึง กลุมวิชาเคมีตางๆ ดังนี้
1 หมายถึง กลุมวิชาเคมีอนินทรีย
2 หมายถึง กลุมวิชาเคมีอินทรีย
3 หมายถึง กลุมวิชาเคมีวเิ คราะห
4,7 หมายถึง กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส
5,8 หมายถึง กลุมวิชาเคมีอตุ สาหกรรม
9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ
วิทยานิพนธ
เลขลําดับที่ 8
หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุมวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา ดังตัวอยางตอไปนี้
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
01403591

จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
วิชาเอกเลือก
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเอกเลือก

12( - - )
12( - - )

รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
01403597
01403599

จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

สัมมนา
วิทยานิพนธ

1
6
7

รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
01403597
01403599

1(1-0-2)
9( - - )
10( - - )

จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

สัมมนา
วิทยานิพนธ

1
6
7

รวม
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
01403511
เคมีอนินทรียขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Inorganic Chemistry)
แนวคิดของโครงสรางผลึก สมมาตรในโครงสรางผลึก โครงสรางของของแข็ง ทฤษฎี
แถบพลังงาน หลักการของสารกึ่งตัวนํา สมบัติทางไฟฟาและแมเหล็กของวัสดุของแข็ง การ
สังเคราะหวัสดุของแข็ง
Concept of crystal structures, symmetry in crystal structures, structures of
solids, band theory, principles of semiconductors, electrical and magnetic
properties of solid materials, synthesis of solid materials.
01403512

เคมีออรแกโนเมทัลลิก
2(2-0-4)
(Organometallic Chemistry)
สารประกอบออรแกโนเมทัลลิกของธาตุหมูหลักและธาตุแทรนซิชัน ปฏิกิริยาออรแกโน
เมทัลลิกมูลฐาน การเรงปฏิกิริยาออรแกโนเมทัลลิก การประยุกตในอินทรียสังเคราะห
Organometallic compounds of main-group and transition elements,
fundamental organometallic reactions, organometallic catalysis, applications to
organic synthesis.

01403513

การประยุกตทางเคมีของทฤษฎีกลุม
3(3-0-6)
(Chemical Applications of Group Theory)
การประยุกตทฤษฎีกลุม เขากับทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล ทฤษฎีสนามลิแกนด การสั่น
ของโมเลกุลและการเปลี่ยนสถานะของอิเล็กตรอนในสารประกอบอนินทรียแ ละสารประกอบโค
ออรดิเนชัน
Applications of group theory to the molecular orbital theory, ligand field
theory, molecular vibration and electronic transition in inorganic compounds
and coordination compounds.

01403514

ระเบียบวิธสี เปกโทรสโกปในเคมีอนินทรีย
2(2-0-4)
(Spectroscopic Methods in Inorganic Chemistry)
โครงสรางเชิงโมเลกุลและสมบัติทางกายภาพของสารประกอบ รามานสเปกโทรสโกป
นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซสเปกโทรสโกป ไม
โครสโกปเชิงแรงอะตอม อิเล็กตรอนไมโครสโกปแบบสองกราดและแบบสองผาน
Molecular structures and physical properties of compounds, Raman
spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, electron spin
resonance spectroscopy, atomic force microscopy, scanning and transmission
electron microscopy.
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01403515

เคมีโคออรดิเนชันขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Coordination Chemistry)
โครงสรางของสารเชิงซอน โครงสรางเชิงสเตอริโอเคมีทไี่ มแข็งเกร็ง ทฤษฎีออรบิทลั
เชิงโมเลกุล การซอนเหลื่อมเชิงมุม เสถียรภาพของสารเชิงซอน สมบัติแมเหล็ก ปฏิกริ ิยาโฟ
โตเคมีของสารเชิงซอนของโลหะแทรนซิชัน กลุมสารเชิงซอน สารเชิงซอนชีวอนินทรีย
Structure of complexes, stereochemically nonrigid structures, molecular
orbital theory, angular overlap, stability of complexes, magnetic properties,
photochemical reactions of transition metal complexes, complex clusters,
bioinorganic complexes.

01403516

เคมีวัสดุสําหรับพลังงานหมุนเวียนและยั่งยืน
3(3-0-6)
(Materials Chemistry for Renewable and Sustainable Energy)
หลักการเปลี่ยนพลังงาน ระบบพลังงานแบบสัญนิยมและระบบพลังงานหมุนเวียน
แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เซลลเชื้อเพลิง แบตเตอรี่ชนิดไอออนของ
ลิเทียมและไอออนของโซเดียม ตัวเก็บประจุไฟฟาเคมี เซลลโฟโตโวลแทอิกชนิดอินทรีย
และอนินทรีย การประยุกตใชพลังงานทดแทนและยั่งยืน
Principles of energy conversion, conventional and renewable energy
systems, basic concepts of the renewable energy technology, fuel cell, lithiumion and sodium-ion batteries, electrochemical capacitor, organic and inorganic
photovoltaic cell, applications of renewable and sustainable energy.

01403517

เคมีของธาตุกลุม เอฟและโบรอน
2(2-0-4)
(Chemistry of F-block Elements and Boron)
การสังเคราะห ปฏิกริ ิยา และสมบัติทางเคมีของธาตุกลุม เอฟและโบรอน
Syntheses, reactions, and chemical properties of F-block elements and
boron.

01403518

เทคนิคทางรังสีเอกซสําหรับสารอนินทรีย
2(2-0-4)
(X-ray Techniques for Inorganic Substances)
เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ เทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ เทคนิคการเลี้ยวเบน
นิวตรอน โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปโดยรังสีเอกซ ฟลูออเรสเซนสสเปกโทรสโกปของรังสี
เอกซ เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ
X-ray diffraction technique, X-ray scattering technique, neutron diffraction
technique, X-ray photoelectron spectroscopy, X-ray fluorescence spectroscopy,
X-ray absorption techniques.
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01403519

เคมีซุปราโมเลกุล
2(2-0-4)
(Supramolecular Chemistry)
เคมีโฮสต-เกสต และการจดจําของโมเลกุล แผนแบบและกระบวนการประกอบ
โมเลกุล วิธีทางกายภาพที่ใชในเคมีซุปราโมเลกุล สวิตชโมเลกุลโดยอิเล็กตรอนและการถาย
โอนพลังงาน ประตูสญ
ั ญาณตรรกะเชิงโมเลกุลและกลอุปกรณระดับโมเลกุล
Host-guest chemistry and molecular recognition, templates and
molecular self-assembly process, physical methods used in supramolecular
chemistry, molecular switches via electron and energy transfers, molecular logic
gates and molecular-scale devices.

01403521

เคมีอินทรียเชิงทฤษฏี
3(3-0-6)
(Theoretical Organic Chemistry)
แนวคิดและแบบจําลองในเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมี การวิเคราะหโครงรูปและ
กลศาสตรเชิงโมเลกุล การประยุกตทฤษฎีออรบทิ ัลเชิงโมเลกุลและทฤษฎีพันธะเวเลนซ
ปฏิกิริยาคอนเซอรเทต โฟโตเคมี
Concepts and models in organic chemistry, stereochemistry,
conformational analysis and molecular mechanics, applications of molecular
orbital theory and valence bond theory, concerted reactions, photochemistry.

01403522

เคมีอินทรียเชิงฟสิกส
3(3-0-6)
(Physical Organic Chemistry)
ปฏิกิริยาของสารมัธยันตร วิธีการศึกษาปฏิกิริยาเคมีอินทรียโดยใชจลนพลศาสตรและ
ผลของไอโซโทปที่มีตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกริ ิยาที่มีกรดและเบสเปนตัวเรงปฏิกริ ิยา
ปฏิกิริยาการแทนที่ ปฏิกิริยาการเติม ปฏิกิรยิ าการขจัด
Reaction of intermediates, methods of studying organic reactions utilizing
kinetic studies and kinetic isotope effects, acid-base catalyzed reactions,
substitution reactions, addition reactions, elimination reactions.

01403523

การหาโครงสรางของสารอินทรีย
3(3-0-6)
(Structural Determination of Organic Compounds)
วิธีทางสเปกโทรสโกปสาํ หรับการหาโครงสรางทางเคมีของสารอินทรีย
นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรเมทรี แมสสเปกโทรเมทรี
Spectroscopic methods for chemical structure determination of organic
compounds, nuclear magnetic resonance spectrometry, mass spectrometry.
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01403524

ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง I
3(3-0-6)
(Advanced Organic Reactions I)
แนวคิดทางสเตอริโอเคมีที่ประยุกตกับอินทรียสังเคราะห ปฏิกิริยาเคมีสององคประกอบ
การเติมและการแทนที่ดวยนิวคลีโอไฟล การแทนที่บนวงแอโรแมติก รีดักชัน ออกซิเดชัน
Concepts in stereochemistry with application to organic synthesis, twocomponent organic reactions, nucleophilic addition and substitution, aromatic
substitution, reduction, oxidation.

01403525

ปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง II
3(3-0-6)
(Advanced Organic Reactions II)
การสรางพันธะระหวางคารบอนและปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก
การวิเคราะหแบบยอนกลับของกระบวนการสังเคราะห ปฏิกิริยาหลายองคประกอบ
ปฏิกิริยาแบบอนุมูล และเคมีของคารบีน
Formation and related reaction of carbon-carbon bonds, pericyclic
reactions, retrosynthetic analysis, multicomponent reactions, radical reactions,
and carbene chemistry.

01403526

ผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Natural Products)
สารในธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางเมแทบอไลตปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ ชีวสังเคราะห
เอนไซมกับชีวสังเคราะหของสารธรรมชาติและผลทางชีววิทยา การสังเคราะหสารมีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพดวยวิธีใหม และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสารอินทรียที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
Natural occurring substances, relationships between primary and
secondary metabolites, biosynthesis, enzymes and natural product biosynthesis
and biological activities, new synthetic methods and transformation of
biologically active substances.

01403527

เคมีอินทรียเชิงชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bioorganic Chemistry)
แนวคิดทางเคมีอินทรียในระบบชีวภาพ ชีวสังเคราะหและเคมีสังเคราะหของดีเอ็นเอ
อารเอ็นเอและโปรตีน การเรงปฏิกิริยาและจลนพลศาสตรของเอนไซม เคมีของไบโอคอนจูเกต
เคมีของโคแฟคเตอร เอนไซมที่มีโลหะเปนองคประกอบ กลไกของยาปฏิชีวนะในระดับโมเลกุล
การดื้อยา กลไกของยาตานเชื้อราและไวรัสในระดับโมเลกุล ชีววิทยาของคารโบไฮเดรต
ความสําคัญของสารไกลโคคอนจูเกตในระดับโมเลกุล
Organic chemistry concepts in biological system, biosynthesis and
chemical synthesis of DNA, RNA and protein, enzyme catalysis and kinetics,
bioconjugate chemistry, cofactor chemistry, metalloenzyme, mechanisms of
antibiotics at the molecular level, antibiotic resistance, molecular mechanisms
of antifungal and antiviral agents, biology of carbohydrate, significance of
glycoconjugates at the molecular level.
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01403528

เคมีออรแกโนเมทัลลิกและการสังเคราะหแบบอสมมาตร
3(3-0-6)
(Organometallic Chemistry and Asymmetric Synthesis)
เคมีของสารประกอบออรแกโนเมทัลลิก ปฏิกิรยิ าคัพปลิง ปฏิกริ ิยาการปดวง
ปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซซัน ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันและรีดักชัน ปฏิกิรยิ าคารบอนิเลชันที่ใช
สารประกอบออรแกโนเมทัลลิกเปนตัวเรงปฏิกริ ิยา การสังเคราะหแบบอสมมาตรโดยใชโลหะ
และสารประกอบอินทรียเปนตัวเรงปฏิกิริยา
Chemistry of organometallic compounds, coupling reaction, cyclization
reaction, isomerization reaction, oxidation and reduction reactions, carbonylation
reactions utilizing organometallic compounds as catalysts, asymmetric synthesis
catalyzed by metal and organic compounds.

01403531

การประกันคุณภาพในเคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
(Quality Assurance in Analytical Chemistry)
สถิติในการควบคุมคุณภาพ ความไมแนนอนของการวัด การสรางแบบจําลอง
และการหาคาเหมาะทีส่ ุด มาตรวิทยาในเคมี การยืนยันความใชไดของวิธี การรับรองความ
เชื่อถือไดของหองปฏิบัติการวิเคราะห
Statistics in quality control, measurement uncertainty, modeling and
optimization, metrology in chemistry, method validation, analytical laboratory
accreditation.

01403532

วิชาการอุปกรณเคมี
3(2-3-6)
(Chemical Instrumentation)
แนวคิดของการวัดและวิชาการอุปกรณเคมี อิเล็กทรอนิกสเชิงอุปมานและเชิงตัวเลข
สมรรถนะของระบบอุปกรณเคมีเชิงอิเล็กทรอนิกสในการวิเคราะหทางเคมี
Concepts of measurement and chemical instrumentation, analog and
digital electronics, performance of electronic instrumental systems in chemical
analysis.

01403533

เทคนิคการแยกสารทางเคมี
3(3-0-6)
(Separation Techniques in Chemistry)
ทฤษฎีและวิชาการเครื่องมือทางโครมาโทกราฟและเทคนิคที่ใชงานรวมกัน แกสโคร
มาโทกราฟ โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง โครมาโทกราฟของไหลเหนือจุดวิกฤต
แคพิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส
Theories and instrumentation of chromatography and ancillary
techniques, gas chromatography, high performance liquid chromatography,
supercritical fluid chromatography, capillary electrophoresis.
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01403534

เทคนิคการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา
3(3-0-6)
(Electroanalytical Techniques)
หลักการทางเคมีไฟฟา กระบวนการขนสงมวล จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟา
เทคนิคการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา การประยุกตใชเทคนิควิเคราะหทางเคมีไฟฟาในการศึกษา
วัสดุประเภทตางๆ ทางอุตสาหกรรม และงานวิจยั ระดับแนวหนา
Electrochemical principles, mass transport process, kinetics of electrode
reaction, electroanalytical techniques, applications of electroanalytical
techniques in studying various kinds of materials in industry and frontier
research.

01403535

สเปกโทรสโกปเชิงวิเคราะห
3(3-0-6)
(Analytical Spectroscopy)
แนวคิดทางทฤษฎี ระเบียบวิธี วิชาการเครื่องมือ และการประยุกตใชเทคนิคทางสเปก
โทรสโกป
Theoretical concepts, methodology, instrumentation, and applications of
spectroscopic techniques.

01403536

ปฏิบัติการวิเคราะหโดยอุปกรณ
(Instrumental Analysis Laboratory)
การใชอุปกรณและเทคนิคตางๆ เพื่อการวิเคราะหทางเคมี
Practice of instrumental techniques for chemical analysis.

01403537

อุณหภาพวิเคราะห
2(2-0-4)
(Thermal Analysis)
หลักการวิเคราะหเชิงความรอน การวัดน้ําหนักโดยความรอนเชิงอนุพันธ อุณหภาพ
วิเคราะหโดยผลตางเชิงอนุพันธ การวัดปริมาณความรอนแบบกราดผลตางเชิงอนุพันธ อุณหวิ
เคราะหเชิงกล ไดเลโทเมทรี
Principles of thermal analysis, derivative thermogravimetry, differential
thermal analysis, differential scanning calorimetry, thermomechanical analysis,
dilatometry.

01403541

ระเบียบวิธีคณิตศาสตรทางเคมีเชิงฟสิกส
3(3-0-6)
(Mathematical Methods in Physical Chemistry)
คณิตศาสตรสําหรับทฤษฎีทางเคมีเชิงฟสิกส สมการเชิงอนุพันธ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
การแปลงฟูเรีย
Mathematics for theories in physical chemistry; differential equations;
numerical methods; Fourier transform.
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01403542

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
3(0-9-5)
(Practical Physical Chemistry)
ปฏิบัติการทางเคมีเชิงฟสิกสที่นาสนใจในปจจุบัน โดยเฉพาะที่เกีย่ วกับสเปกโทรสโกป
จลนพลศาสตรเคมี เคมีไฟฟา และการคํานวณทางเคมีโดยคอมพิวเตอร
Experimental concerning physical chemistry of current interest, especially
experiments in spectroscopy, chemical kinetics, electrochemistry and the use of
computer in chemical calculation.

01403543

ทฤษฎีกลุม
3(3-0-6)
(Group Theory)
ทฤษฎีกลุม สมมาตรของโมเลกุล การประยุกตในทางกลศาสตรควอนตัม
ทฤษฎีการสั่นของโมเลกุล การแบงประเภทของสถานะ
Group theory, molecular symmetry, applications to quantum mechanics,
theory of molecular vibrations, classification of states.
จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกริ ิยาเคมี
3(3-0-6)
(Kinetics and Mechanism of Chemical Reactions)
ทฤษฎีจลนของปฏิกิริยามูลฐาน ทฤษฎีการชน ทฤษฎีสถานะแทรนซิชัน จลนพลศาสตร
และกลไกของปฏิกิริยาซับซอน ปฏิกิริยาที่มีตัวเรงปฏิกิริยา และปฏิกิริยาที่เร็ว
Kinetic theory of elementary reactions, collision theory, transition-state
theory; kinetics and mechanism of complex reactions, catalytic and fast reactions.

01403544

01403545

วัสดุนาโนเชิงฟงกชัน
3(3-0-6)
(Functional Nanomaterials)
แนวคิด การออกแบบ การสังเคราะหและการวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะของวัสดุนาโน
เชิงฟงกชัน การประยุกต
Concepts, design, synthesis and characterization of functional
nanomaterials, applications.

01403546

เคมีเชิงคอมพิวเตอร
3(2-3-6)
(Computational Chemistry)
เคมีควอนตัมพื้นฐาน ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล (ฮารทรี-ฟอกค) หลักวิธีแบบนอน
เอมพิริกัล (แอบ อินนิชิโอ) เซมิเอมพิริกคัลและเอมพิริคลั (ทฤษฎีฮอื เกิลเพิ่มเติม) หลักและ
การประยุกตของวิธีมอนทีคารโลและโมเลกคิวลารไดแนมิกส
Basic quantum chemistry, molecular orbital theory (Hartree-Fock), nonempirical (ab initio), semiempirical and empirical methods (extended Hückel
theory), principles and applications of Monte Carlo and molecular dynamics
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simulations.
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01403547

กลศาสตรสถิติทางเคมี
3(3-0-6)
(Statistical Mechanics in Chemistry)
การประยุกตหลักทางสถิติและทฤษฎีความนาจะเปนทางเคมี สมบัติอุณหพลวัตของ
ระบบมหภาค กลศาสตรแบบฉบับและกลศาสตรควอนตัมของอะตอมและโมเลกุล
Applications of statistical principles and probability theory in chemistry,
thermodynamic properties of macroscopic systems, classical mechanics and
quantum mechanics of atoms and molecules.

01403548

กลศาสตรควอนตัมทางเคมี
3(3-0-6)
(Quantum Mechanics in Chemistry)
ตัวดําเนินการ ฟงกชันคลื่น สมการชเรอดิงเงอร วิธีการประมาณคาเพื่อแกสมการ
ชเรอดิงเงอร ทฤษฎีการแปรผัน ทฤษฎีการรบกวน โครงสรางอิเล็กตรอนและสมบัติของ
อะตอมและโมเลกุล การประยุกตกลศาสตรควอนตัมในสเปกโทรสโกป
Operators, wavefunctions, Schrödinger equation, approximation methods
for solving the Schrödinger equation, variational theory, perturbation theory,
electronic structure and properties of atoms and molecules, applications of
quantum mechanics to spectroscopy.

01403549

เคมีของการเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ
3(3-0-6)
(Chemistry of Heterogeneous Catalysis)
ทฤษฎีและความวองไวของวัสดุตัวเรงปฏิกิรยิ าบนพื้นผิวของของแข็ง การดูดซับ
การออกแบบโมเลกุล การสังเคราะหและการหาลักษณะของตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ
เคมีของตัวเรงปฏิกริ ิยาซีโอไลตและวัสดุรูพรุนที่เกี่ยวของ
Theory and reactivity of catalytic materials at solid surfaces, adsorption,
molecular design, synthesis and characterization of heterogeneous catalysts,
chemistry of zeolite acid catalysts and related microporous materials.

01403551

เคมีอุตสาหกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Industrial Chemistry)
อุตสาหกรรมเคมี โครงสรางของเคมีภณ
ั ฑ แผนภาพวัฏภาค กระบวนการเตรียม
วัตถุดิบใหบริสุทธิ์เพื่อการผลิตเคมีภัณฑอนินทรียและอินทรีย การประยุกตในอุตสาหกรรม
Chemical industry, structure of chemicals, phase diagram, raw materials
refining processes for production of inorganic and organic chemicals, applications
in industries.

01403552

อุณหพลศาสตรเคมีอุตสาหกรรม
(Chemical Industrial Thermodynamics)
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กฎขอที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตรและการประยุกตใช แรงระหวางโมเลกุล
สมบัติอณ
ุ หพลวัตของระบบเดี่ยวและระบบผสม สมดุลวัฏภาคและการคํานวณ
First and second laws of thermodynamics and their applications,
intermolecular forces, thermodynamic properties of single and mixed systems,
phase equilibria and their calculations.

01403553

จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Reactions Kinetics)
แนวคิดทางจลนพลศาสตรเคมี การศึกษาสมการอัตราและการวิเคราะหของปฏิกิรยิ า
แบบเอกพันธุและวิวิธพันธุ สมบัตขิ องตัวเรงปฏิกิริยาของแข็ง กระบวนการถายโอนภายนอก
และภายใน และการออกแบบของปฏิกิริยาการเรงแบบวิวิธพันธุ ปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุที่ไมมี
การเรง
Concepts in chemical kinetics, studies of rate equations and analysis of
homogeneous and heterogeneous reactions, properties of solid catalysts,
external and internal transport processes and design in heterogeneous catalytic
reactions, heterogeneous non-catalytic reactions.

01403554

การปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Unit Operations)
การประยุกตการถายโอนโมเมนตัม ความรอนและมวลในหนวยปฏิบัติการทาง
อุตสาหกรรม การระเหย การทําแหง กระบวนการแยกแกสและของเหลว ไอและของเหลว
ของเหลวและของเหลว และของไหลและของแข็ง กระบวนการแยกโดยใชเมมเบรน
กระบวนการแยกเชิงกลและเชิงกายภาพ
Applications of momentum, heat and mass transport in industrial unit
operations, evaporation, drying, gas-liquid, vapor-liquid, liquid-liquid and fluid-solid
separation processes, membrane separation processes, mechanical and physical
separation processes.

01403555

เคมีและเทคโนโลยีการใหสีสิ่งทอ
3(3-0-6)
(Chemistry and Technology of Textile Coloration)
การจําแนกและการสังเคราะหสียอ ม สารเคมีชวยการยอมสี เทคโนโลยีการยอมสีสิ่งทอ
การพิมพและการตกแตงผา การวัดและการทดสอบสี
Classification and synthesis of dyes, auxiliary chemicals for dyeing,
technology of textile dyeing, printing and finishing, color measurement and
testing.
เทคนิคการวิเคราะหพื้นผิวในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Surface Analytical Techniques in Industries)
พื้นผิวของวัสดุ ระบบสุญญากาศ ปมสุญญากาศ โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปโดย

01403556
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รังสีเอกซ แมสสเปกโทรเมทรีของไอออนทุติยภูมโิ ดยไทมออฟไฟลต ไมโครสโกปเชิงแรง
อะตอม และการประยุกตใช
Surface of materials, vacuum systems, vacuum pumps, x-ray
photoelectron spectroscopy, time-of-flight secondary ion mass spectrometry,
atomic force microscopy, and their applications.
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01403558

เคมีพอลิเมอรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Polymer Chemistry)
การออกแบบพอลิเมอร การควบคุมการเตรียมพอลิเมอรและการดัดแปรทางเคมี
การดัดแปรพอลิเมอรธรรมชาติ พอลิเมอรเฉพาะอยาง ความสัมพันธระหวางโครงสรางและ
สมบัติ การทํานายสมบัติ ผลิตกรรมและวิทยากระแส ปฏิกิริยาของพอลิเมอร สารเติมแตง
การประยุกตใชและเทคโนโลยีของพอลิเมอร ทิศทางของพอลิเมอรในอนาคต
Design of polymers; control of polymerization and chemical modification;
modification of natural polymers, special polymers, structure-property correlation,
property prediction, fabrication and rheology, reactions of polymers, additives,
applications and technology of polymers, direction of polymers in the future.

01403559

เคมีสะอาด
3(3-0-6)
(Green Chemistry)
หลักการของเคมีสะอาด วัสดุตั้งตนทางเลือก การสังเคราะห รีเอเจนตและสภาวะของ
ปฏิกิริยาทดแทน เทคโนโลยีชีวเคมี การเปลีย่ นและการใชวัสดุจากผลิตผลทางการเกษตรและ
วัสดุเหลือทิ้ง
Principles of green chemistry; alternative starting materials, syntheses,
reagents and substitutional reaction conditions; biochemical technology;
chemical conversion and utilization of agro-based resources and waste
materials.

01403571

การออกแบบโมเลกุลใชคอมพิวเตอรชวย
3(3-0-6)
(Computer-aided Molecular Design)
แนวคิดของการออกแบบโมเลกุลใชคอมพิวเตอรชวย การจําลองแบบโมเลกุล หลักการ
ของเคมีเชิงคอมพิวเตอรในการจําลองแบบ แนวคิดในการออกแบบยา การออกแบบยาโดย
อาศัยลิแกนด การออกแบบยาโดยอาศัยโครงสรางโปรตีน การประยุกตใชในการคนพบยา
แนวคิดในการออกแบบโมเลกุลพอลิเมอรโดยอาศัยสมบัติทางโครงสรางและอิเล็กทรอนิกสของ
พอลิเมอร
Concepts of computer-aided molecular design, molecular modeling,
principles of computational chemistry in modeling, concepts in drug design,
ligand-based drug design, protein structure-based drug design, applications in
drug discovery, concepts in molecular polymer design based on structural and
electronic properties of polymers.
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01403572

เคมีสถานะของแข็ง
3(3-0-6)
(Solid State Chemistry)
โครงสรางผลึก ทฤษฎีอิเล็กตรอนเสรีของโลหะ กลศาสตรควอนตัมในทฤษฎี
แถบพลังงานของของแข็ง ภูมิหลังเชิงทฤษฎีในสมบัติทางไฟฟา สมบัติทางแมเหล็ก และสมบัติ
เชิงแสงของของแข็ง สภาพนํายวดยิ่ง ปฎิกิริยาเคมีในระบบของแข็งและบนพื้นผิว
การประยุกตใชในการวิจัย
Crystal structures, free electron theory of metals, quantum mechanics in
band theory of solids, theoretical backgrounds in electrical properties, magnetic
properties, and optical properties of solids, superconductivity, chemical
reactions in solid and surface systems, applications in research.

01403581

เคมีของอัญมณี
3(3-0-6)
(Chemistry of Gemstones)
ชนิดและสมบัติของอัญมณีธรรมชาติ กระบวนการผลิตอัญมณีสังเคราะห สมบัติทาง
กายภาพ ทางเคมี และเชิงแสงของอัญมณี เครื่องมือสําหรับการระบุชนิดอัญมณี
Types and properties of natural gemstones, production process of
synthetic gemstones, physical, chemical and optical properties of gemstones,
instruments for gemstone identifications.

01403591

ระเบียบวิธีวิจยั ทางเคมี
1(1-0-2)
(Research Methods in Chemistry)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางเคมี การวิเคราะหปญ
 หาเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย
วิธีรวบรวมขอมูลเพื่อวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห
แปลผล และการวิจารณผลการวิจยั การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุม และ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ
Research principles and methods in chemistry, problem analysis for
research topic identification, data collecting for research planning, identification
of samples and techniques. Research analysis, result explanation and discussion,
report writing, presentation and preparation for journal publication.

01403596

เรื่องเฉพาะทางเคมี
3(3-0-6)
(Selected Topics in Chemistry)
เรื่องเฉพาะทางเคมีในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลีย่ นแปลงไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in chemistry at the master’s degree level. Topics are
subject to change in each semester.
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01403597

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเคมีในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in chemistry at
the master’s degree level.

01403598

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางดานเคมีระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in chemistry at the master’s degree level and compile
into a written report.

01403599

วิทยานิพนธ
1-12
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.
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4.

องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถามี)

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือการวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
กําหนดใหนิสิตเรียนวิชา 01403599 วิทยานิพนธ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ การเสนอ
โครงการวิทยานิพนธของนิสิตใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
วิทยานิพนธของนิสิตตองมีคุณภาพ โดยไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานประชุม (proceeding)
ทั้งนี้ นิสิตจะตองทําวิทยานิพนธโดยมีมาตรฐานการเรียนรูครอบคลุม การเรียนรู 5 ดาน ไดแก
5.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
5.2.2 ดานความรู
5.2.3 ดานทักษะทางปญญา
5.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
5.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นิสิตจะเสนอโครงการวิทยานิพนธได ตองลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญาโทมาแลวไมนอยกวา 1
ภาคการศึกษา โดยใหนสิ ิตปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อกําหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ และเสนอขอ
อนุมัติโครงการวิทยานิพนธเมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร อยางชากอนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4
ที่ลงทะเบียนเรียนนับแตเริ่มเขาศึกษา ตลอดทั้งมีการติดตามความกาวหนา ในการศึกษาและการทําวิจัยของนิสิต
โดยอาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. มีการติดตามการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ ผานบัณฑิตวิทยาลัย
2. หลักสูตรมีการติดตามและประเมินผลวิทยานิพนธของนิสิตโดยในแตละภาคการศึกษานิสติ ที่
ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธตอ งรายงานความกาวหนาของวิทยานิพนธตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร
3. มีการสอบวิทยานิพนธแบบปากเปลาโดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนกรรมการพิจารณาผลงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีทักษะเชิงคํานวณ และเทคนิคปฏิบัติการ

กลยุทธหรือกิจกรรมนิสิต
- มอบหมายชวยปฏิบตั ิการในหองปฏิบัติการวิชาเคมีพื้นฐาน
- อบรมใหความรูในการใชเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการ
วิจัย

มีจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

- มีการอบรมใหความรูเรื่องความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
การจําแนกสารกอนทิ้งถัง
- มีการอบรมโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูด านความปลอดภัย

มีความสามารถในการนําเสนองาน และเขียน
งานวิชาการ

- มีการอบรมใหความรูผ านรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
และวิชาสัมมนา
- จัดการประชุมวิชาการสําหรับการนําเสนอผลงาน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริม ดานการประพฤติปฏิบัติ โดยใชหลักการ เหตุผลและคานิยมอันดี
งาม
2) มีความสามารถในการวินิจฉัย และจัดการปญหาที่ซับซอน ขอโตแยง และขอบกพรองทาง
จรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงความรูสกึ ของผูอื่น
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารยผูสอนบรรยายสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณไปในการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติการ
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แนะนําแนวปฏิบัติในวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาการและ
วิจัยทางเคมี และวิทยาศาสตร ควบคูไปกับการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
3) การตั้งคําถาม การอภิปราย หรือการตอบทดสอบในชั้นเรียนเกี่ยวกับปญหาทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) การบานกรณีศึกษาทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
5) กิจกรรมนอกเวลาเรียน ในเชิงวิชาการและ/หรือ เชิงสังคม
6) ทัศนศึกษาและดูงานเชิงวิชาชีพ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การตอบขอซักถาม การแสดงความคิดเห็น การตอบแบบทดสอบของนิสิต
2) การตอบโจทยการบานของนิสิต
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3) การสังเกตและประเมินพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียน เชน การสงงานตามกําหนดเวลา
การมาเขาชั้นเรียน การประพฤติตนตามกฎระเบียบ เปนตน
4) การประเมินพฤติกรรมของนิสิตในเชิงสังคม เชน การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม การรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปนตน
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูด านความรู
1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทในหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย
2) มีความรูในการพัฒนาความรูใ หมๆ และการประยุกต
3) มีความรูเ ชิงปฏิบัติการเคมีเฉพาะทางขั้นสูง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) อาจารยบรรยายเนื้อหาของบทเรียนในชั้นเรียน
2) การตอบคําถาม การอภิปราย การตอบแบบทดสอบในชั้นเรียนของนิสิตเกี่ยวกับเนื้อหา
ของบทเรียน
3) โจทยการบาน และการคนควาเพิม่ เติมนอกชั้นเรียนในหัวขอที่เกี่ยวของกับบทเรียน
4) การรายงานหนาชั้นเรียนของนิสิตในหัวขอเกี่ยวกับบทเรียน
5) อาจารยสาธิตวิธีการใชอุปกรณตางๆ และเทคนิคการปฏิบตั ิการตางๆ ในหองปฏิบัติการ
ทางเคมี
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ผลการสอบขอเขียนกลางภาคและการสอบไลปลายภาค
2) ผลการทดสอบยอยในชั้นเรียน
3) คําตอบโจทยการบาน และรายงานการคนควาในหัวขอที่มอบหมาย
4) ผลงานที่นําเสนอหนาชั้นเรียน
5) ผลการปฏิบตั ิงานจริงในหองปฏิบตั ิการทางเคมี
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดวิเคราะหโดยใชดุลยพินจิ ในการตัดสินใจภายใตขอจํากัดของขอมูล
2) สามารถสังเคราะหและบูรณาการองคความรูเพื่อพัฒนาความรูใหม
3) สามารถวางแผนและทําโครงการวิจัยคนควา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) อาจารยบรรยายและชี้แนะแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลและความรูโ ดยใชกรณีศึกษาตางๆ
2) การตอบคําถาม การอภิปราย การตอบแบบทดสอบของนิสิตในชั้นเรียนเกีย่ วกับการ
เชื่อมโยงขอมูลและประยุกตใชความรู
3) โจทยการบาน และการคนควาเพิม่ เติมนอกชั้นเรียน
4) นิสิตศึกษานอกชั้นเรียนตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
5) นิสิตฝกการนําเสนอผลการศึกษานอกชั้นเรียนในรูปแบบการสัมมนา
6) นิสิตฝกวางแผนปฏิบตั ิการทดลองดวยตัวเอง
7) การปฏิบัติการจริงของนิสิตในงานทดลองหรืองานวิจัยที่มอบหมาย
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
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1) ผลการสอบขอเขียนกลางภาคและการสอบไลปลายภาค
2) ผลการทดสอบยอยในชัน้ เรียน
3) คําตอบโจทยการบาน และรายงานการคนควาในหัวขอที่มอบหมาย
4) ผลงานการสัมมนาในหัวขอของการศึกษานอกชั้นเรียน
5) ผลการปฏิบตั ิงานตามแผนการที่นสิ ิตไดวางไว
6) ผลปฏิบัติการจริงในหองปฏิบัติการหรือผลงานวิจัยของนิสติ
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูนําในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุมและสามารถรวมมือกับผูอื่นใน
การแกไขปญหาที่ซับซอน ยุงยาก
2) มีความรับผิดชอบ มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีการประเมิน
วางแผน และปรับปรุงตนเอง
3) มีจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานวิชาชีพทางเคมีและวิทยาศาสตร
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) โจทยการบานและการคนควาเพิม่ เติมนอกชั้นเรียน
2) นิสิตศึกษานอกชั้นเรียนตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
3) นิสิตฝกการอภิปรายกลุมในชั้นเรียน
4) นิสิตฝกจัดทําแผนปฏิบัติงานกลุม
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
1) คําตอบโจทยการบาน และรายงานการคนควาในหัวขอที่มอบหมาย
2) ผลงานการอภิปรายกลุมในหัวขอของการศึกษานอกชั้นเรียน
3) ผลการปฏิบตั ิงานตามแผนการที่นสิ ิตไดวางไว
4) การประเมินพฤติกรรมของนิสติ ในการมีสวนรวมและรับผิดชอบในกิจกรรมกลุม
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชแกไขปญหาอยางเหมาะสม
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
3) สามารถนําเสนอรายงาน วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควา ที่ตีพิมพในรูปแบบที่เปน
ทางการ และไมเปนทางการ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) โจทยการบาน เกีย่ วกับการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข
2) นิสิตศึกษานอกชั้นเรียนตามหัวขอที่เกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล
3) นิสิตฝกเขียนรายงานผลการคนควา
4) นิสิตฝกการนําเสนอผลการคนควาหนาชั้นเรียน
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) คําตอบโจทยการบาน
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2)
3)
4)
5)

ผลงานการคนควาในหัวขอที่มอบหมาย
คุณภาพของรายงานการคนควา
คุณภาพของการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
คุณภาพของสื่อการนําเสนอ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

01403511
01403512
01403513
01403514
01403515
01403516
01403517
01403518
01403519
01403521
01403522
01403523
01403524
01403525
01403526
01403527
01403528
01403531
01403532
01403533
01403534
01403535
01403536
01403537
01403541
01403542
01403543
01403544
01403545
01403546
01403547
01403548

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1.2

2.1

2.2













4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปญญา

2.ความรู

1.1

 ความรับผิดชอบรอง

2.3

3.1

3.2

3.3
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4.1

4.2

4.3

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

01403549
01403551
01403552
01403553
01403554
01403555
01403556
01403558
01403559
01403571
01403572
01403581
01403591
01403596
01403597
01403598
01403599

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู

 ความรับผิดชอบรอง

3.ทักษะทางปญญา

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3





























































































5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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