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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยกุต (ภาคปกติ) ส 
(Master of Science Program in Applied Chemistry) 

---------------------------- 
1.  ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต) 

    วท.ม. (เคมีประยุกต) 
    Master of  Science (Applied  Chemistry) 
    M.S. (Applied  Chemistry)  
 

2.   การเรียนการสอน 

       จัดการเรียนการสอนเปนภาคปกติ (ในเวลาราชการ) 
 

3.   จํานวนท่ีจะรับเขาศึกษา 
       รับนักศึกษา จํานวน 25 คน  โดยแบงเปนสาขาเฉพาะดังน้ี 

3.1 ผลิตภัณฑธรรมชาติ     จํานวน  10   คน 
       3.2 พอลิเมอรนําไฟฟา     จํานวน    1   คน 
       3.3 เคมีอินทรียสังเคราะห     จํานวน      8   คน 
       3.4 เคมีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม    จํานวน      1   คน 
       3.5 เคมีวิเคราะห       จํานวน      2   คน 
       3.6 เคมีโคออรดิเนชัน และเคมีคํานวณ  จํานวน      2   คน 
       3.7 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร จํานวน      1   คน 
 

4. คุณสมบัตขิองผูสมัคร 
4.1  ไมเคยตองรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ 

ความผิดลหุโทษ 
4.2  ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด เน่ืองจากการกระทําความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
4.3  ไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 

5.   คุณวุฒผิูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา 
       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่   ก.พ. รับรอง    โดยมีผลการศึกษา 
หรือเง่ือนไขที่กําหนดขอใดขอหน่ึง  ดังตอไปน้ี 

5.1 ไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.5 
5.2 มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา    3    ป        โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานโดยผูรับรองจะตองไมตํ่ากวา 

หัวหนากองหรือเทียบเทา   สําหรับผูซึ่งหนวยงานราชการหรือหนวยงานเอกชนเปนผูสงเขาศึกษา  จะตองไดรับอนุมัติ
ใหลาเรียนไดเต็มเวลา 

5.3 มีประสบการณในการวิจัยสาขาวิชาที่จะเขาศึกษาไมนอยกวา  1  ป  โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากหัวหนาโครงการ 
วิจัยน้ัน ๆ 

5.4 มีประสบการณในการวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีหลักฐานการศึกษาจากใบแสดงผลการศึกษาวาไดสอบ 
ผานแลว 
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6.   หลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  มีรายละเอียดดังน้ี 
 หมวดวิชาบังคับ    15     หนวยกิต 
 หมวดวิชาเอกเลือก     6     หนวยกิต 
 วิทยานิพนธ     15     หนวยกิต 
              รวม     36     หนวยกิต 
 นอกจากน้ี นักศึกษาตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย  1   ภาษา  (ในที่น้ีคือภาษาอังกฤษ)  ใหไดอักษรระดับ 
คะแนน  S  (Satisfactory) 
 

7.   กระบวนวิชาท่ีตองเรียน 

   7.1   หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา  (ไมนับหนวยกิต)     (6) หนวยกิต 
RAM6000  ความรูคูคุณธรรม        (3) หนวยกิต 
RAM6003  บัณฑิตศึกษา         (3) หนวยกิต 

   7.2   หมวดวิชาบังคับ  เปนกระบวนวิชาที่นักศึกษาทุกคนตองศึกษาจํานวน  6  กระบวนวิชา  รวม  15  หนวยกิต  ดังน้ี 
 CMS6203  เคมีสังเคราะห        3 หนวยกิต 
 CMS6303  การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือขั้นสูง    2 หนวยกิต 
 CMS6304  เทคนิคการแยกสารขั้นสูง      2 หนวยกิต 
 CMS6305  หัวขอทันสมัยทางสเปกโทรสโกป    3 หนวยกิต 
 CMS6603  กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม    3 หนวยกิต 
 CMS6903  สัมมนา 1         1 หนวยกิต 
 CMS6904  สัมมนา 2         1 หนวยกิต 
    7.3   หมวดวิชาเลือก  เปนกระบวนวิชาที่นักศึกษาเลือกศึกษา ไดโดยใหเสริมกับแนวทางที่จะทําวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 
ทั้งน้ีใหอยูภายใตความเห็นชอบของอาจารยที่จะเปนผูควบคุมการวิจัย  โดยใหมีหนวยกิตรวมไมนอยกวา  6  หนวยกิต  ดังน้ี 
 CMS7103  เคมีโคออรดิเนชันขั้นสูง      2 หนวยกิต 
 CMS7201  เคมีของคารโบไฮเดรตในอุตสาหกรรม   2 หนวยกิต 
 CMS7202  เคมีของไขมันและนํ้ามัน      2 หนวยกิต 
 CMS7203  ผลิตภัณฑธรรมชาติที่นาสนใจ     2 หนวยกิต 
 CMS7204  เคมีการเกษตร 1        2 หนวยกิต 
 CMS7205  เคมีการเกษตร 2        2 หนวยกิต 
 CMS7206  การสังเคราะหยา        2 หนวยกิต 
 CMS7207  การสังเคราะหบนวัฏภาคของแข็ง    2 หนวยกิต 
 CMS7208  การสังเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติ   2 หนวยกิต 
 CMS7209  การปรับเปล่ียนโครงสรางสารผลิตภัณฑธรรมชาติ 2 หนวยกิต 
 CMS7303  ปฏิบัติการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือขั้นสูง  2 หนวยกิต 
 CMS7401  พอลิเมอรและการสังเคราะหพอลิเมอร   2 หนวยกิต 
 CMS7402  สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร    2 หนวยกิต 
 CMS7403  การเรงปฏิกิริยา        2 หนวยกิต 
 CMS7404  โลหะวิทยากับการกัดกรอน      2 หนวยกิต 
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 CMS7503  ชีวเคมีประยุกต        2 หนวยกิต 
 CMS7603  การแกปญหาในอุตสาหกรรมเคมี    2 หนวยกิต 
 CMS7604  ผลิตภัณฑเคมีปโตรเลียม      2 หนวยกิต 
 CMS7605  การควบคุมมลพิษของสิ่งแวดลอม    2 หนวยกิต 
 CMS7703  หัวขอที่เลือกสรรแลวทางเคมีประยุกต   2 หนวยกิต 
 CMS7803  วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับนักเคมี     2 หนวยกิต 
        7.4  วิทยานิพนธ     นักศึกษาตองทําวิจัยในหัวขอที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยควบคุมการวิจัยและคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา  และนําผลการวิจัยที่ไดมาเขียนวิทยานิพนธ  1  ฉบับ   นอกจากน้ี  นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบปากเปลา 
ฉะน้ันนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตอไปน้ี 
 CMS7999  วิทยานิพนธ         15 หนวยกิต 
         7.5   ภาษาตางประเทศ    นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด 
ไวโดยตองไดรับอักษรระดับคะแนนเปน  S (Satisfactory) 

8.  แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เคมีประยุกต) 
 

ปการศึกษา/ภาคเรียน กระบวนวิชา 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 CMS6203  เคมีสังเคราะห                                                 3     หนวยกิต 

CMS6303 การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือขั้นสูง                 2     หนวยกิต 
CMS6305 หัวขอทันสมัยทางสเปกโทรสโกป                  3     หนวยกิต 
CMS7xxx  (วิชาเลือก)                                                      2     หนวยกิต 
RAM6000 ความรูคูคุณธรรม                                          (3)    หนวยกิต 
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                 (3)    หนวยกิต 

                    รวม                                                              10     หนวยกิต 

         33ภาคการศึกษาที่ 2 CMS6304 เทคนิคการแยกสารขั้นสูง                                2     หนวยกิต 

 CMS6603 กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม                   3     หนวยกิต 
CMS7xxx  (วิชาเลือก)                                                      2    หนวยกิต 
CMS7xxx   (วิชาเลือก)                                                     2    หนวยกิต 
                  รวม                                                                 9     หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 CMS6903 สัมมนา 1                                                         1     หนวยกิต 
CMS7999 วิทยานิพนธ                                                     7     หนวยกิต 
                 รวม                                                                  8     หนวยกิต 

        ภาคการศึกษาที่ 2 CMS6904 สัมมนา 2                                                         1     หนวยกิต 
CMS7999 วิทยานิพนธ                                                     8     หนวยกิต 

                  รวม                                                                  9     หนวยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร                                                         36    หนวยกิต 

 
* หมายเหตุ     กระบวนวิชา  CH 699 วิทยานิพนธ  มีจํานวนหนวยกิต  15  หนวยกิต  โดยแบงลงทะเบียน  2  ภาคการศึกษา 
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สาขาวิชาเคมีประยุกต 
 

การสอบคัดเลือก 
 1.  การทดสอบขอเขียน แบงเปน  2  คาบ ดังน้ี 

1.1 คาบเชา 9.00 น. – 12.00 น.  การทดสอบศักยภาพความสามารถทางวิชาชีพ (Advanced  Test)  ของสาขาวิชา เคมี 
ประยุกต เปนขอสอบอัตนัย  เวลา  3  ช่ัวโมง ทดสอบความรูความสามารถในสาขาเคมีวิเคราะห  เคมีอินทรีย  เคมีอนินทรีย  เคมี
เชิงฟสิกส  และชีวเคมี  โดยในการทําขอทดสอบ ผูสมัครจะตองทําขอทดสอบสาขาที่เก่ียวของกับสาขาเฉพาะท่ีเลือกวิจัยเปน
อันดับ 1 (โปรดดู “ขอกําหนดในการย่ืนใบสมัคร สาขาวิชาเคมีประยุกต”) และเลือกทําสาขาอื่นอีก 3 สาขา รวม 4 สาขา กลาวคือ 
ผูที่เลือกวิจัยสาขาเฉพาะเปน ผลิตภัณฑธรรมชาติ และเคมีอินทรียสังเคราะห ตองทําขอทดสอบสาขาเคมีอินทรีย ผูที่เลือกวิจัย
สาขาเฉพาะเปน พอลิเมอรนําไฟฟา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร ตองทําขอทดสอบสาขาเคมีเชิงฟสิกส ผูที่เลือก
วิจัยสาขาเฉพาะเปน เคมีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และเคมีวิเคราะห ตองทําขอทดสอบสาขาเคมีวิเคราะห และผูที่เลือกวิจัยสาขาเฉพาะ
เปน เคมีโคออรดิเนชันและเคมีคํานวณ ตองทําขอสอบสาขาเคมีอนินทรีย จากน้ันจึงเลือกทําขอทดสอบอีก 3 สาขา 
  1.2 คาบบาย  13.30 น.  – 16.30 น.    ทดสอบ  R.U. Test  (ภาษาอังกฤษ)   เปนขอสอบปรนัย    เวลา  3  ช่ัวโมง 
 2.  การสัมภาษณ  ผูสอบผานการทดสอบขอเขียน  จะตองเขารับการสัมภาษณ ณ หอง 508 ช้ัน 5 อาคารลายสือไท (LTB)  
(ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร) ต้ังแตเวลา 9.00 น. ของวันแรกที่มหาวิทยาลัยประกาศใหมีการสอบสัมภาษณ 
 

ตัวอยางการทดสอบศักยภาพความสามารถทางวิชาชีพ  (Advanced Test) 
ของสาขาวิชาเคมีประยุกต 

 
สาขาเคมีวิเคราะห 
1. เหตุใด   continuous sources จึงเหมาะสําหรับการวิเคราะหสารโดยเทคนิค atomic fluorescence spectroscopy 
     แตไมเหมาะที่จะนํามาวิเคราะหโดยเทคนิค  atomic absorption  spectroscopy  จงอธิบาย 
 

สาขาเคมีอินทรีย 
1. จงเขียนเรื่องตามหัวขอตอไปน้ี เพ่ือแสดงใหเห็นวาทานมีความรูทางเคมีอินทรียมากนอยเพียงใด 

ก) Grignard reaction 
ข) Reduction of carbonyl compounds 

 

สาขาเคมีอนินทรีย 
1. โครงสรางของแข็งมีการจัดเรียงตัวของอะตอมแบบใกลชิดที่สุด (close-packed)   ก่ีแบบ   อะไรบาง   จงอธิบายการ 
       จัดเรียงตัวของอะตอมชนิดน้ีพรอมวาดรูปประกอบ  นอกจากน้ีแตละแบบมีเลขโคออรดิเนชัน (coordination number) 
       เทาใด  และในการจัดเรียงโครงสรางแบบใกลชิดน้ี จะมีชองวาง (hole) เกิดขึ้นก่ีแบบ อะไรบาง 
 

สาขาเคมีเชิงฟสิกส 
1. กําหนดปฏิกิริยา 
 สารต้ังตน  (reactant)  ---->  สารผลิตภัณฑ  (product) 
  จงอธิบายวิธีการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา  อันดับของปฏิกิริยา  และกลไกการเกิดปฏิกิริยา 
 

สาขาชีวเคมี 
1. ATP คืออะไร  สิ่งมีชีวิตสรางขึ้นมาไดอยางไร  และมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตมากนอยเพียงไร  จงอธิบายโดยละเอียด 
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ขอกําหนดในการยื่นใบสมัคร 
สาขาวิชาเคมีประยุกต 

---------------------------------------- 
 
 เน่ืองจากแผนการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเคมีประยุกต   ตองมีการทําวิทยานิพนธ   โดยนักศึกษาจะตองทํา 
วิจัยตามสาขาเฉพาะที่สนใจ   และจะตองเปนสาขาเฉพาะที่มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดวย 
 เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการเลือกสาขาเฉพาะตามลําดับความสนใจในการทําวิทยานิพนธ  จึงขอใหผูสมัครเลือกสาขา 
เฉพาะตามลําดับความสนใจได   2   อันดับ   ลงในแบบฟอรม      โดยใหเขียนหมายเลขประจําสาขาเฉพาะตามลําดับความตอง 
การและขอใหสังเกตวาแตละสาขาเฉพาะสามารถจะรับนักศึกษาทําวิทยานิพนธไดไมเทากัน      ดังน้ัน  ในการคัดเลือกผูสมัคร 
เขาศึกษาจะใชลําดับของการเลือกและจํานวนผูที่เลือกสาขาเฉพาะประกอบกับผลการทดสอบขอเขียนและสัมภาษณดวย 
 

สาขาเฉพาะและจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับทําวิทยานิพนธ 
 1. ผลิตภัณฑธรรมชาติ     จํานวน     10    คน 
 2. พอลิเมอรนําไฟฟา     จํานวน       1    คน 
 3. เคมีอินทรียสังเคราะห     จํานวน       8    คน 
 4. เคมีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม    จํานวน       1    คน 
 5. เคมีวิเคราะห       จํานวน       2    คน 

 6. เคมีโคออรดิเนชัน และเคมีคํานวณ  จํานวน       2    คน 

7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร จํานวน       1    คน 

          รวม       จํานวน     25    คน 
 หากผูสมัครตองการขอมูลเพ่ิมเติม ใหติดตอโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต    คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   โทรฯ  02-3190931  และ  02-3191900  (อาคารลายสือไท  ช้ัน 5) 
 

รายละเอียดการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ 

 นักศึกษาอาจเลือกทําวิจัยเพ่ือใชเปนงานวิทยานิพนธในหัวขอใดหัวขอหน่ึง  ดังตอไปน้ี 
 1.  ผลิตภัณฑธรรมชาติ    การศึกษาองคประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพรและอื่น ๆ   ที่มีคุณสมบัติเฉพาะและไดรับการคัด
สรรแลว    โดยใชเทคนิคตาง ๆ โดยนําสารที่สกัดไดมาทําใหบริสุทธิ์โดยใชเทคนิคตาง ๆ   เชน  เทคนิคทางโครมาโทกราฟเพ่ือ
ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพดานตาง ๆ หรือทําการสกัดแยกสารและหาสูตรโครงสรางของสารที่มีศักยภาพในการนําไปใชประโยชน
ทางดานยา ดานการเกษตร หรือดานอื่นๆ เชน การแยกสารท่ีแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพ การแยกฮอรโมนลอกคราบแมลง  และอาจ
รวมถึงการสังเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติที่หาไดยาก/มีราคาแพง      จากสารท่ีสกัดออกมาไดงายจากพืชสมุนไพรบางชนิด  
และเตรียมสารอนุพันธของสารองคประกอบที่แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจ การวิจัยเพ่ือนําไปสูการคนพบทางยา (drug 
discovery) 
 2.  พอลิเมอรนําไฟฟา    คุณสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอรนําไฟฟา       เพ่ือนําคุณสมบัติที่นาสนใจทางดานการนําไฟฟา  
จลนศาสตรการแพรไปใชศึกษารายละเอียดในการใชเปนขั้วไฟฟาทดแทนขั้วโลหะตาง ๆ   อีกทั้งศึกษากลไกการเปลี่ยน
คุณสมบัติไมนําไฟฟาของพอลิเมอรในทางอุตสาหกรรมใหนําไฟฟาได 

เคมีประยุกต 
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 3.   เคมีอินทรียสังเคราะห   การสังเคราะหสารอินทรียประเภทตาง ๆ โดยเนนสารอินทรียที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ วิธีการ
สังเคราะหทางเคมีอินทรีย ศึกษาวิธีการใหม ๆ ในการสังเคราะหสารอินทรีย เชน การสังเคราะหแบบคอมบินาทอเรียล บนวัฎภาค
ที่เปนของแข็งและอื่น ๆ  การปรับเปล่ียนโครงสรางสารเพ่ือใหมีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงขึ้น การวิจัยเพื่อนําไปสูการคนพบทางยา 
(drug discovery) 
 4.   เคมีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม  การวิเคราะหปริมาณมลพิษตาง ๆ ในอากาศ  นํ้า  และดิน  และตัวอยางอื่น ๆ  โดยเทคนิค 
สเปกโทรสโกป โครมาโทกราฟ และเทคนิคอื่น ๆ ที่เก่ียวของ     เพ่ือดูปริมาณของมลพิษในสิ่งแวดลอมน้ัน ๆ  พรอมทั้งศึกษา
แนวโนมของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และวิธีการกําจัดมลพิษน้ัน ๆ 
 5.   เคมีวิเคราะห     การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอยางตาง ๆ   ดวยเทคนิคการสกัดดวยเฟสของแข็ง  (solid  phase  extraction)  
สําหรับการวิเคราะหโดยวิธีทางโครมาโทกราฟ   ไดแก   GC,  HPLC   และ   IC การใชเทคนิคทางเคมีวิเคราะหในการวิจัย
ทางดานที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 

6.   เคมีโคออรดิเนชัน และเคมีคํานวณ  การสังเคราะหสารรับ (receptor) ชนิดใหมและศึกษาสมบัติการเปนสารรับของ 
สารผลิตภัณฑธรรมชาติ สําหรับไอออนลบ กรดอะมิโน และโมเลกุลที่เปนกลาง การศึกษาสมบัติและกลไกการเกิดสารประกอบ
โคออรดิเนชันโดยวิธีการทดลองและทางวิธีเคมีคํานวณ 
 7.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร  การศึกษาและการประยุกตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 
โดยเฉพาะ ยาง พลาสติก เทอรโมพลาสติก อีลาสโตเมอร ขอบเขตของงานวิจัยครอบคลุมในเรื่องที่เก่ียวของ เชน วัสดุชนิดใหม
เทอรโมพลาสติก อีลาสโตเมอรจากยาง functional polymers และยางธรรมชาติ nanofiller natural rubber composite การ
สังเคราะหและการปรับเปล่ียนพอลิเมอรและสารเติมแตง  
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                                                                                                               (ใหแนบแผนน้ีไปพรอมกับใบสมัคร) 
 

แบบฟอรมแจงความประสงค 
ในการเลือกสาขาเฉพาะเพื่อทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาเคมีประยุกต 
 
 
ช่ือ-นามสกุล ……………………………………………………………………. 
สาขาเฉพาะที่เลือกทําวิทยานิพนธ (เขียนลําดับที่ตองการเลือกเปนเลข 1 และ 2 ในชองหนาสาขาเฉพาะ) 
 

 1.   ผลิตภัณฑธรรมชาติ     

 2.  พอลิเมอรนําไฟฟา      

 3.   เคมีอินทรียสังเคราะห      

 4.   เคมีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม    

 5.   เคมีวิเคราะห   

 6.   เคมีโคออรดิเนชัน และเคมีคํานวณ   

 7.   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร   
 
 
                                                                           ลงช่ือ ……………………………………………………………………… 
                                                                           วันที่ ………. เดือน …………………..………………. พ.ศ. ……………. 
 
 
เฉพาะเจาหนาที่ 
1. …………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………… 
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