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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีส่ามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงบูรณาการ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาได้ 
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปน็ผูน้ าการเรียนรู้ ที่สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้เคมี ส าหรับห้องเรียน

พิเศษทางวิทยาศาสตร์ได ้
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างโครงงานวทิยาศาสตร์ได้ 
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชพีครู 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือทางการศึกษา  สาขาวิชาเคมี หรือส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการศึกษาวิชาเคมีหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางเคมีมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 

2. สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
  
โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาเคมีศึกษา  มี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข 

แผน ก แบบ ก 2     
วิชาบังคับ 19 หน่วยกิต 

วิชาบังคับของสาขาวชิาเคมี 11 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเชงิการศึกษา 6 หน่วยกิต 
สัมมนาเคม ี 2 หน่วยกิต 

วิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่   6 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่)   12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   37   หน่วยกิต 
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แผน ข     
วิชาบังคับ 19 หน่วยกิต 

วิชาบังคับของสาขาวชิาเคมี 11 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเชงิการศึกษา 6 หน่วยกิต 
สัมมนาเคม ี 2 หน่วยกิต 

วิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่   12 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเทา่)   6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   37   หน่วยกิต 
และสอบประมวลความรู้ 

 
ก าหนดรายละเอียดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
ก. นักศึกษาสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้เมื่อมีผลการเรียนรายวิชาบังคับของ

สาขาวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
ข. นักศึกษาสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้เมื่อผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ค. นักศึกษาสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 
เป็นต้นไป 
 
รายวิชา  

1. วิชาบังคับ  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จ านวน 19 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
1.1 วิชาบังคับของสาขาวิชาเคมี  จ านวน 11 หน่วยกิต ดังนี ้

513 501 เคมีฟิสิกัลและเคมีอนินทรีย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated Physical and Inorganic Chemistry)    
513 502 หลักการของเคมีวิเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงเคร่ืองมือ 3(3-0-6) 
 (Principle of Analytical Chemistry and Instrumental Analysis) 
513 503 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated Organic and Biochemistry) 
513 504 ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา 2(0-6-0) 
 (Chemistry Laboratory for Chemical Studies) 
 

1.2 วิชาบังคับเชิงการศึกษา  จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี ้
513 561 วิธีการสอนวิชาเคมี 2(2-0-4) 
 (Methods of Chemistry Teaching) 
513 562  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4) 
 (Research Methodology for Chemical Studies) 
513 563 การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับห้องเรียนเคมี 1(0-3-0) 
 (Creative Learning Activities for Chemistry Classroom)  
513 565  การจัดการห้องปฏิบัติการเคม ี 1(1-0-2) 
 (Chemical Laboratory Management) 
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1.3 สัมมนาเคมี  จ านวน 2 หนว่ยกิต ดังนี ้
513 505 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1 1(0-2-1) 
 (Seminar on Chemical Studies I) 
513 506 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 2 1(0-2-1) 
 (Seminar on Chemical Studies II) 
 

2. วิชาเลือก   
แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  โดยให้

เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
513 511 เทคนิคการตรวจสอบลักษณะส าหรับสารประกอบอนินทรีย์ 2(2-0-4) 
 (Characterization Techniques for Inorganic Compounds)  
513 512 เคมีโคออร์ดิเนชันและออร์แกโนเมทัลลิก 2(2-0-4) 
 (Coordination and Organometallic Chemistry)  
513 513 เคมีอนินทรีย์ของกระบวนการทางชีวภาพ 2(2-0-4) 
 (Inorganic Chemistry of Biological Processes) 
513 514 การเร่งปฏิกิริยา 2(2-0-4) 
 (Catalysis)  
513 515 การตรวจสอบลักษณะของวสัดดุ้วยรังสีเอกซ์ 2(2-0-4) 
 (Material Characterizations by X-ray)  
513 524 เคมีนิวเคลียร์ 2(2-0-4) 
 (Nuclear Chemistry)  
513 525 เคมีพื้นผิว 2(2-0-4) 
 (Surface Chemistry)  
513 532 เคมีวิเคราะห์ข้ันสูง 1  2(2-0-4) 
 (Advanced Analytical Chemistry I)  
513 533 เคมีวิเคราะห์ข้ันสูง 2 2(2-0-4) 
 (Advanced Analytical Chemistry II)  
513 537  การวิเคราะห์น้ า 2(2-0-4) 
 (Water Analysis)  
513 538  ไมโครและนาโนเทคโนโลยสี าหรับเคมีวิเคราะห์ 2(2-0-4) 
 (Micro and Nanotechnologies for Analytical Chemistry)  
513 543 ชีวเคมีของโภชนาการ 2(2-0-4) 
 (Nutritional Biochemistry)  
513 544 เทคโนโลยีของเอนไซม ์ 2(2-0-4) 
 (Enzyme Technology)  
513 552 สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 2(2-0-4) 
 (Spectroscopy in Organic Chemistry)  
513 553 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4) 
 (Chemistry of Natural  Products for Chemical Studies) 
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513 560 คอมพิวเตอร์ส าหรับเคมีศึกษา 2(1-2-3) 
 (Computers for Chemical Studies)  
513 564 นวัตกรรมทางเคมีศึกษา 2(2-0-4) 
 (Chemical Education Innovation)  
513 570 เคมีเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
 (Chemistry for Health)  
513 571 พลังงานทดแทน  2(2-0-4) 
 (Renewable Energy)  
513 572 เคมีเชิงสี 2(2-0-4) 
 (Color Chemistry)  
513 573  เคมีในนิติวิทยาศาสตร ์ 2(2-0-4) 
 (Chemistry in Forensic Science)  
513 574 วัสดุนาโน 2(2-0-4) 
 (Nanomaterials)  
513 575 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 (Polymer Science)  
513 581 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1 2(2-0-4) 
 (Special Topics in Chemical Studies I)  
513 582 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2 2(2-0-4) 
 (Special Topics in Chemical Studies II) 
  

3. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
แผน ก แบบ ก 2  

513 591 วิทยานพินธ ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต  
 (Thesis) 
 

แผน ข 
513 592 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study)  
 
ค าอธิบายรายวิชา  
513 501 เคมีฟิสิกัลและเคมีอนินทรีย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated Physical and Inorganic Chemistry)  
 ความสัมพันธ์และความส าคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องโครงสร้างอะตอม ตาราง
ธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี ของแข็ง เคมีโคออร์ดิเนชัน เคมีของธาตุในหมู่หลัก ทฤษฎีควอนตัม แก๊ส อุณหพล
ศาสตร์ กฎอัตรา และกลไกปฏิกิริยา   
 Relevance and essence of integrated learning in topics of atomic structures, the 
periodic table and properties of elements, chemical bonding, solids,  coordination chemistry, 
chemistry of the main group elements, the quantum theory, gas, thermodynamics, rate laws, and 
reaction mechanisms. 
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513 502 หลักการของเคมีวิเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 3(3-0-6) 
 (Principle of Analytical Chemistry and Instrumental Analysis)  
 ความสัมพันธ์และความส าคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องปริมาณสัมพันธ์ สมดุล
เคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า หลักการพื้นฐานของเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์แบบกราวิเมตรี การวิเคราะห์แบบ  
โวลุมเมตรี การวิเคราะห์เชิงเคร่ืองมือโดยใช้ทฤษฎีและหลักการทางสเปกโตรเมตรี เคมีไฟฟ้า และโครมาโตกราฟี 
 Relevance and essence of integrated learning in topics of stoichiometry, chemical 
equilibrium, acid-base, and electrochemistry. Basic concepts of analytical chemistry. Gravimetric 
analysis. Volumetric analysis. Instrumental analysis based on spectrometry, electrochemistry, and 
chromatography. 
 
513 503 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated Organic and Biochemistry)  
 ความสัมพันธ์และความส าคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่อง โครงสร้าง การอ่านชื่อ
ตามระบบไอยูแพ็ก สมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ที่ส าคัญ 
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลเบื้องต้น เทคนิคการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลในชีวิตประจ าวัน 
 Relevance and essence of integrated learning in topics of structures, IUPAC 
nomenclature, physical properties of organic compounds, stereochemistry, important organic 
reactions, basic structures and functions of biomolecules, study techniques for biomolecules in 
everyday life. 
 
513 504 ปฏิบัติการเคมีส าหรับเคมีศึกษา 2(0-6-0) 
 (Chemistry Laboratory for Chemical Studies)  
 เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ทางเคมี เทคนิคการแยกและการท าให้สารบริสุทธิ์  การ
สังเคราะห์และศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ 
 Instrumentation and techniques in chemical analysis. Separation and purification 
techniques. Syntheses and determination of physical and chemical properties of organic and 
inorganic compounds. 
 
513 505 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1 1(0-2-1) 
 (Seminar on Chemical Studies I)  
 สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีและเคมีศึกษา 
 Seminar on topics of interest in chemistry and chemical education. 
 
513 506 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 2 1(0-2-1) 
 (Seminar on Chemical Studies II)  
 สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีและเคมีศึกษา  
 Seminar in English on topics of interest in chemistry and chemical education.  
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513 511 เทคนิคการตรวจสอบลักษณะส าหรับสารประกอบอนินทรีย์ 2(2-0-4) 
 (Characterization Techniques for Inorganic Compounds)  
 ประเภทของสารประกอบอนินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอนินทรีย์ เทคนิค
ทั่วไปและเทคนิคใหม่ส าหรับการตรวจสอบลักษณะตามประเภทของสารประกอบอนินทรีย์ประเภทโลหะออกไซด์ 
สารประกอบไอออนิก วัสดุที่มีรูพรุน สารประกอบโคออร์ดิเนชัน และออร์แกโนเมทัลลิก 
 Types of inorganic compounds. Physical and chemical properties of inorganic 
compounds. Common and modern techniques for characterization according to types of inorganic 
compounds: metal oxides, ionic compounds, porous materials, coordination compounds, and 
organometallics. 
 
513 512 เคมีโคออร์ดิเนชันและออร์แกโนเมทัลลิก 2(2-0-4) 
 (Coordination  and Organometallic Chemistry)  
 สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก ปฏิกิริยาและกลไกปฏิกิริยา การ
ประยุกต์ 
 Coordination compounds. Organometallic compounds. Reactions and reaction 
mechanisms.  Applications. 
 
513 513 เคมีอนินทรีย์ของกระบวนการทางชีวภาพ 2(2-0-4) 
 (Inorganic Chemistry of Biological Processes)  
 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารประกอบเมทัลโลโปรตีนและสารชีวโมเลกุลที่มีโลหะเป็น
องค์ประกอบ  ปัจจัยที่มีต่อการท างานของเมทัลโลเอนไซม์  จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาชีวเคมีที่ เกี่ยวข้องกับ  
เมทัลโลเอนไซม์  แบบจ าลองของเมทัลโลโปรตีนและเมทัลโลเอนไซม์ 
 Chemical and physical properties of metalloproteins and metal-containing 
biomolecules. Factors affecting the activities of metalloenzymes. Kinetics of biochemical reactions 
involving metalloenzymes. Models of metalloproteins and metalloenzymes. 
 
513 514 การเร่งปฏิกิริยา 2(2-0-4) 
 (Catalysis)  
 หลักการเบื้องต้นของการเร่งปฏิกิริยา  ประเภทของตัวเร่งปฏิกิริยา  การเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์  
การเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์  การสังเคราะห์และการตรวจสอบลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยา  การประยุกต์ 
 Basic principles of catalysis. Types of catalysts. Homogeneous catalysis. 
Heterogeneous catalysis. Syntheses and characterization of catalysts. Applications. 
 
513 515 การตรวจสอบลักษณะของวัสดุด้วยรังสีเอ็กซ์ 2(2-0-4) 
 (Material Characterizations by X-ray)  
 การเกิดรังสีเอ็กซ์  รูปแบบของอันตรกิริยาระหว่างรังสีเอ็กซ์และวัสดุผ่านปรากฏการณ์การเลี้ยวเบน 
การกระเจิง การดูดกลืน การคายพลังงาน และปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงโครงสร้าง
ที่ได้จากอันตรกิริยาแต่ละชนิด 
 Generation of X-ray.  Types of interaction between X-ray and materials via the 
following phenomena: diffraction, scattering, absorption, emission and photoelectric effect. Related 
theories and structural information from each type of interaction. 
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513 524 เคมีนิวเคลียร์ 2(2-0-4) 
 (Nuclear Chemistry)  
 โครงสร้างของนิวเคลียส  การแผ่รังสีและชนิดของการแผ่รังสี  สมดุลนิวเคลียร์ อันตรกิริยาระหว่าง
รังสีชนิดต่างๆ กับสสาร การวัดรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์  ธาตุกัมมันตรังสี กระบวนการผลิตและการประยุกต์พลังงาน
นิวเคลียร์ การประยุกต์เคมีรังสีในเชิงอุตสาหกรรม 
 Structure of nucleus. Radiations and types of radiation. Nuclear equilibria. 
Interactions of different types of radiation with matters. Radiation measurements. Nuclear reactions. 
Radioactive elements. Production processes and applications of nuclear energy. Industrial 
applications of radiation chemistry. 
 
513 525 เคมีพ้ืนผิว 2(2-0-4) 
 (Surface Chemistry)  
 ปรากฎการณ์แคพิลลารี  แรงตึงผิวของสารละลาย  การเกิดฟิล์มที่ผิวหน้าของของเหลว การดูดซับ
ของแก๊สและของเหลวบนของแข็ง กระบวนการเร่งปฏิกิริยา 
 Capillary phenomena. Surface tension of solutions. Formation of films on liquid 
surfaces. Gas and liquid adsorption on solids. Catalytic processes. 
 
513 532 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 1 2(2-0-4) 
 (Advanced Analytical Chemistry I)  
 หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์เทคนิคสเปกโตรสโคปีระดับอะตอม แมสสเปกโทรเมตรี  
เทคนิคร่วม โดยครอบคลุมเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีกับแมสสเปกโทรเมตรี  และลิควิดโครมาโทกราฟี
กับแมสสเปกโทรเมตรี แทนเด็มแมสสเปกโทรเมตรี โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน ซูเปอร์คริทิคัลฟลูอิด 
โครมาโทกราฟี แคพิลลารีอิเล็กโทรโฟริซิส และการวิเคราะห์แบบโฟลว์อินเจกชัน 
 Principles, instrumentation and applications of atomic spectrometry, mass 
spectrometry, hyphenated techniques: gas chromatography–mass spectrometry and liquid 
chromatography–mass spectrometry, tandem mass spectrometry, ion exchange chromatography, 
supercritical fluid chromatography, capillary electrophoresis, and flow injection analysis. 
 
513 533 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2 2(2-0-4) 
 (Advanced Analytical Chemistry II)  
 หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์เทคนิคโวลแทมเมตรีและแอมเพอโรเมตรี เซนเซอร์ทางเคมี
และเซนเซอร์ทางชีวภาพ วิธีวิเคราะห์ที่อาศัยหลักของจลนศาสตร์เคมีและการเร่งปฏิกิริยา 
 Principles, instrumentation and applications of voltammetry and amperometry. 
Chemical sensors and biosensors. Kinetic and catalytic methods of analysis.  
 
513 537 การวิเคราะห์น้ า 2(2-0-4) 
 (Water Analysis)  
 คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของน้ าดื่ม ลักษณะของน้ าเสียและสารอินทรีย์ในน้ าเสีย  เทคโนโลยี
และกระบวนการจัดการน้ าเสีย การวิเคราะห์น้ าในห้องปฏิบัติการเคมี  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
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 Chemical and microbiological quality of drinking water. Wastewater characteristics 
and organic matters in wastewater. Wastewater treatment and technology. Laboratory chemical 
analysis of water.  
 Field trips required. 
 
513 538 ไมโครและนาโนเทคโนโลยีส าหรับเคมีวิเคราะห์ 2(2-0-4) 
 (Micro and Nanotechnologies for Analytical Chemistry)  
 เทคโนโลยีวิเคราะห์ทางเคมีระดับไมโครและนาโน การตรวจสอบลักษณะของวัสดุไมโครและนาโน 
เครื่องมือวิเคราะห์และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการบนชิพ อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษ การ
ประยุกต์ 
 Micro and nanotechnologies for chemical analysis. Characterization of micro and 
nanomaterials. Analytical instruments and related techniques. Lab on a chip. Microfluidic paper-
based analytical devices. Applications. 
 
513 543 ชีวเคมีของโภชนาการ 2(2-0-4) 
 (Nutritional Biochemistry)  
 โภชนาการของมนุษย์ตามหลักการทางชีวเคมี สารอาหารและความต้องการ หน้าที่และ  
เมแทบอลิซึมของสารอาหาร  แนวทางการบริโภคและฉลากอาหาร  ปัญหาโภชนาการทั้งในระดับชาติและระดับโลก 
 Human nutrition based on biochemical principles. Nutrients and nutrient 
requirements. Functions and metabolisms of the nutrients. Dietary guidelines and food labeling. 
National and global problems of nutrition. 
 
513 544 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 2(2-0-4) 
 (Enzyme Technology)  
 โครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ จลนศาสตร์และกลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ การแยก
เอนไซม์ให้บริสุทธิ์  การตรึงเอนไซม์ การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ในอุตสาหกรรม การแพทย์ และการเกษตร 
 Structures and functions of enzymes. Enzyme kinetics and mechanisms.  Purification 
of enzymes. Immobilization of enzymes. Applications of enzymes in industry, medicine and 
agriculture. 
 
513 552 สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 2(2-0-4) 
 (Spectroscopy in Organic Chemistry)  
 หลักการทางสเปกโทรสโกปี  อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต  และนิวเคลียร์แมกเนติก 
เรโซแนนซ์ แมสสเปกโทรเมตรี การประยุกต์ในการพิสูจน์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 
 Principles of spectroscopy: infrared, ultraviolet, and nuclear magnetic resonance. 
Mass spectrometry.  Applications in structural elucidation of organic compounds. 
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513 553 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4) 
 (Chemistry of Natural  Products for Chemical Studies)  
 เคมีของสารจากธรรมชาติ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ การพิสูจน์โครงสร้างของสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีความส าคัญ  
 Chemistry of naturally occurring compounds. Natural products with biological 
activities. Structural elucidation of some important natural products. 
 
513 560 คอมพิวเตอร์ส าหรับเคมีศึกษา 2(1-2-3) 
 (Computers for Chemical Studies)  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ส าหรับกราฟิกและการค านวณข้อมูลทางเคมี การสืบค้นสารสนเทศทางเคมี 
 Basic knowledge of computer systems and operating systems. Use of computer 
software for chemical graphics and data calculations. Search for chemical information. 
 
513 561 วิธีการสอนวิชาเคมี 2(2-0-4) 
 (Methods of Chemistry Teaching)  
 หลักการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยอ้างอิงการวิจัยส าหรับห้องเรียนเคมี การออกแบบการเรียนรู้แบบ
ย้อนกลับเพื่อการพัฒนาวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทัศนะรวบยอด การหาความเข้าใจผิดของผู้เรียน การเรียนรู้โดย
การตั้งค าถาม การท าโครงงาน และการสืบเสาะ การวัดผลแบบพัฒนาการและแบบรวบยอด ความหลากหลายใน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
 Research-based scientific teaching principles for chemistry classrooms. Backward 
design for developing learning objectives and big pictures. Finding students’ misconceptions. 
Problem-based, project-based, and inquiry-based learning. Formative and summative assessments. 
Diversity in science classrooms. 
 
513 562 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเคมีศึกษา 2(2-0-4) 
 (Research Methodology for Chemical Studies)  
 แนวคิด ระเบียบวิธีการและกระบวนการวิจัยทางเคมีศึกษา จรรยาบรรณการวิจัย การวิเคราะห์
ปัญหาและการก าหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติ การเขียนโครงร่างการวิจัย การรายงานการวิจัย  
 Research concepts, methodology and procedures in chemical studies.  Research 
ethics. Problem analysis and identification of research problems. Research design. Sampling 
techniques. Research tools. Data collection and data analysis. Selection of appropriate statistics. 
Research proposal writing. Research report. 
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513 563 การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับห้องเรียนเคมี 1(0-3-0) 
 (Creative Learning Activities for Chemistry Classroom)  
 การออกแบบและการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับห้องเรียนเคมี การสร้างสื่อการ
เรียนรู้และนวัตกรรมทางเคมีศึกษา การน าไปใช้ การประเมินผลและการปรับปรุงกิจกรรมรู้ในห้องเรียนเคมี 
 Design and development of creative learning activities for chemistry classroom. 
Instructional media and innovations of chemical education. Implementation, assessment and 
improvement of learning activities in chemistry classrooms. 
 
513 564 นวัตกรรมทางเคมีศึกษา 2(2-0-4) 
 (Chemical Education Innovation)  
 หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสร้างและการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 Principles and types of education innovations. Creation and selection of appropriate 
innovations and technologies for improved classroom instruction. 
 
513 565 การจัดการห้องปฏิบตัิการเคมี 1(1-0-2) 
 (Chemical Laboratory Management)  
 การจ าแนก ฉลาก และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย การจัดการความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกัน  การจัดเก็บสารเคมีและการจัดการของเสีย การประเมินความเสี่ยงและ
การจัดการกรณีฉุกเฉิน การจัดการห้องปฏิบัติการเคมีในโรงเรียน  
 Chemical hazard classification, labeling and safety data sheets. Safety management 
in chemical laboratories. Protective equipment.  Chemical storage and waste management. Risk 
assessment and emergency response. Management of chemical laboratories in schools. 
 
513 570 เคมีเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
 (Chemistry for Health)  
 ความรู้เบื้องต้นทางเคมีของอาหาร ยา และสมุนไพรที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หลักการของเคมีคลินิก 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดที่ดูแลผู้ป่วย 
 Basic chemistry knowledge on food, medicines and herbs that affect health. 
Principles of clinical chemistry. Point of care testing. 
 
513 571 พลังงานทดแทน  2(2-0-4) 
 (Renewable Energy)  
 สถานการณ์พลังงานของโลกและปัญหาพลังงาน แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากน้ า และพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
 World energy situation and energy problems. Renewable energy sources: sunlight, 
wind, biomass, water, and geothermal energy. 
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513 572 เคมีเชิงสี 2(2-0-4) 
 (Color Chemistry)  
 ประวัติของการใช้สารให้สี  หลักพื้นฐานของสมบัติทางเคมีและกายภาพของสี  การจ าแนกชนิดของ
สารให้สี  ความสัมพันธ์ของโครงสร้างโมเลกุลและสีอธิบายโดยทฤษฎีพันธะวาเลนซ์และทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทอล  
ระบบสีและการวัดสี  การผลิตสี  การประยุกต์ในผลิตภัณฑ์  
 A historical perspective of colorants. Basic principles of chemical and physical 
properties of colors. Classification of colorants. Relationship between molecular structures and 
color according to valence bond and molecular orbital theories. Color systems and color 
measurement. Color production.  Applications in products. 
 
513 573 เคมีในนิติวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
 (Chemistry in Forensic Science)  
 หลักการทางเคมีส าหรับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ สารเคลือบผิว ดิน เส้นใยและแก้ว ลายนิ้วมือแฝง เศษวัตถุระเบิด เขม่าดินปืน วัตถุพยานใน
เหตุเพลิงไหม้ เทคนิคการเลือกตัวอย่าง เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง วิธีการทางสถิติส าหรับข้อมูลทางเคมี  
 Principles of chemistry for forensic examination.  Chemical analyses of illicit drugs 
and alcohol, coating materials, soil, fibers and glass, latent fingerprints, explosive residues, gunshot 
residues, and physical evidence in fire incidents. Sampling techniques. Sample preparation 
techniques. Statistical methods for chemical data. 
 
513 574 วัสดุนาโน 2(2-0-4) 
 (Nanomaterials)  
 วัสดุนาโน ประเภทของวัสดุนาโน การสังเคราะห์และการตรวจสอบลักษณะของวัสดุนาโน การ
น าไปใช้ประโยชน์ นาโนโฟโตนิก ผลกระทบของวัสดุนาโนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 Nanomaterials. Types of nanomaterials. Syntheses and characterization of 
nanomaterials. Utilizations of nanomaterials.  Nanophotonic. Impacts of nanomaterials on humans 
and environment. 
 
513 575 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 (Polymer Science)  
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพอลิเมอร์ สมบัติเบื้องต้นและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของ
พอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ผสมและวัสดุคอมโพสิท สารที่เติมแต่งพอลิเมอร์ พอลิเมอร์
ชีวภาพและพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ การประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและการประยุกต์ขั้นสูง 
 Introduction to polymers. Basic properties and structure-property relationship of 
polymers. Mechanisms of polymerization reactions. Polymer blends and composite materials. 
Polymer additives. Biopolymers and biodegradable polymers. Applications in daily life and 
advanced applications. 
 
 
 
 



 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) หน้า 12 

513 581 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1 2(2-0-4) 
 (Special Topics in Chemical Studies I)  
 หัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีศึกษา 
 Topics of interest in chemical studies. 
 
513 582 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2 2(2-0-4) 
 (Special Topics in Chemical Studies II)  
 หัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีศึกษา 
 Topics of interest in chemical studies. 
  
513 591 วิทยานิพนธ์                       มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีศึกษาในความดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 Research in chemical studies under the guidance of thesis supervisor(s). 
 
513 592 การค้นคว้าอิสระ                                     มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 งานวิจัยทางเคมีศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 Research in chemical studies under the guidance of independent study advisor. 
 
 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
หมวดที่ 7 และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

3. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติหรือระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) ปี 2556 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง หรือสิ่งพิมพ์จากงานประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมี
หลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความ โดย
ผลงานที่เผยแพร่จะต้องตีพิมพ์ภายหลังการได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 

4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้ง 
โดยเสนอผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในรูปแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ ซึ่งจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาคผนวกในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  
  
 


