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เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
เรื่อง การรบัสมัครนกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจําปกีารศกึษา 2561 

ลงวันที่   26   กุมภาพนัธ์   2561 
……………………………………………………. 

 

หลกัสตูร      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      
 

สํานักวิชา      วิทยาศาสตร์ 
 

สาขา        เคมี 
 

แผนการศึกษา   แผน ก แบบ ก1 เน้นการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ์ 
  แผน ก แบบ ก2 เน้นการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 
 

จํานวนรบันักศึกษา         5   คน 
 

กําหนดการรบัสมัคร         รับสมัครตลอดปีการศึกษา และจะเปิดสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสมของผู้สมัคร  
 

คณุสมบตัิของผู้มีสทิธิ์สมัคร 
          1. สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษา 
ขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาก
มหาวิทยาลยัหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
                   1.1 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ                                           
   1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 หรือเทียบเท่า และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
วิชาเอกซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ 
   1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในการทํางานซึ่งเก่ียวข้องกับ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชา หรือ 
   1.4  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร                                   
            2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด 
  3. สําหรับแผน ก แบบ ก1 ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการรับรองโดย สกอ. อย่างน้อย  
1 เรื่อง และ/หรือ มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเคมีเห็นชอบ 
           4. ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกหลักสูตรข้างต้น ต้องไม่เป็นผู้พ้นสภาพนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาด้วยเหตุผล
กระทําความผิดทุจริตทางวิชาการหรอืความผิดอ่ืน 
 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาทีส่อบ 
 สอบสัมภาษณอ์ย่างเดียว 
 

อาจารย์ประจําหลกัสตูร และความเชี่ยวชาญ 
 

อาจารย์ ความเชี่ยวชาญ 
รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮารด์ิง 
 

hdavid@mail.wu.ac.th 
- อาจารย์ที่ปรึกษาทุน คปก. 
อาจารย์ที่ปรึกษาทุน PhD scholarship 
for outstanding international 
students, Walailak University 
 
 

- Spin Crossover (SCO) Materials: Explore new SCO materials with 
one of the leading experts in this field. 
- Crystal Engineering: With a brand new Single Crystal X-ray 
Diffractometer at FuNTech, we can offer you a fun time designing 
molecular solid state structures. 
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อาจารย์ ความเชี่ยวชาญ 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
 

kphimpha@mail.wu.ac.th 
- อาจารย์ที่ปรึกษาทุน คปก. 
อาจารย์ที่ปรึกษาทุน PhD scholarship 
for outstanding international 
students, Walailak University 
 

- Hybrid Spin Crossover Nanoparticles: Controlling SCO 
nanomaterials size  and shape. Create SCO graphine electrodes and 
SCO Biofilms for memory devices and sensors applications. 

ผศ.ดร.อัปสร บญุยัง 
upsorn.bo@mail.wu.ac.th 
อาจารย์ที่ปรึกษาทุน PhD scholarship 
for outstanding international 
students, Walailak University. 

- Bioactive Glasses: Controlling the architecture of porous and 
nanostructured materials for medical applications. 

ผศ.ดร.วรพงศ ์ภูพ่งศ ์
 

pworrapo@mail.wu.ac.th 

- Bioactive Natural Products: Seeking therapeutic drugs from natural 
resources, plant and microorganism (extraction, isolation, 
characterization and pharmaceutical screening of bioactive 
compounds). 

ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ 
 

parawee.ra@mail.wu.ac.th 

- Green synthesis of metal nanoparticles and theirs application in 
analytical chemistry. 
- Design and fabrication of flow-based analysis system for 
environmental applications. 

ผศ.ดร.สภุาภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร ์
 

cmontra@mail.wu.ac.th 

- MD Simulation of proteins/protein complexes. 
- Conformation and spectroscopy studies. 

ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน ์
 

dsupapor@wu.ac.th 

- Adsorption and thermodynamic studies for dyeing of textiles with 
natural dyes. 
- Structural medication of natural dyes and/or surface medication 
of fibers for improving the dye uptake onto fibers. 
- Biosorption of dye removal from textiles effluents using low cost 
absorbents. 

ผศ.ดร.อภริักษ์ พยัคฆา 
 

apirak.pa@mail.wu.ac.th 

- Molecular interaction of protein-substrate complexes. 
- Biologically relevant conformations. 
- Hydration structure and dynamic of ions in aqueous solution by 
QM/MM MD solutions. 
- Theoretical study of molecular structures of metal oxide 
complexes. 

 

หมายเหต ุ 1. ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และระดับปริญญาเอก แบบ 2 (2.1 , 2.2) กรณีมีผู้สมัคร 
    น้อยกว่า 5 คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษาในแผน/แบบอ่ืนแทน 

 2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัร และรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร 
                         สามารถติดต่อสอบถามได้ที่    

ประธานหลกัสตูร/ผูป้ระสานงานหลักสตูร รศ.ดร.สรศกัดิ์ ดา่นวรพงศ ์
โทรศัพท ์  0 7567 2949  , 0 7567 2005-6  E - mail : dsorasak@gmail.com 


