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3. วิชาเอก 5 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 5 

5. รูปแบบของหลักสูตร 5 

6.สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติเหน็ชอบหลักสูตร 6 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6 
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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเคม ี

 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  วิทยาศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร 25550091104916 

 ช่ือหลักสตูร   

  ภาษาไทย: หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

  ภาษาองักฤษ: Master of Education Program in Chemistry 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็: การศึกษามหาบัณฑติ (เคมี) 

   ช่ือย่อ: กศ.ม. (เคมี) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Master of Education (Chemistry) 

    ช่ือย่อ: M.Ed. (Chemistry) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

  - 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

  หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2 

 5.2  ภาษาทีใ่ช ้

  ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 
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 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

- 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 โดยปรับปรุงจาก

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และจะเร่ิมใช้หลักสูตรน้ีในภาค

การศึกษา 1  ของปีการศึกษา 2562 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 

3/2562 เม่ือวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562   

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 2/2562  เม่ือวันที่ 26      

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 14  

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

   

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี

การศึกษา 2563 

 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครูผู้สอนในสาขาเคมีระดับมัธยมศึกษา 

8.2  นักการศึกษาในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

8.3  นักวิชาการและ/หรือนักวิจัยในสาขาเคมีศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ

หลกัสูตร 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ปิยรัตน์ดรบณัฑติ กศ.บ.(เคม)ี, 2538 

วท.ม.(เคมวีิเคราะห์), 2543 

กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 

2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร . ปิยะดา  จิตรตั้ ง

ประเสริฐ 

วท.บ.(เคม)ี, 2541 

ปร.ด.(เคมวีเิคราะห์), 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ชัชฎาภรณ ์พิณทอง วท.บ.(เคม)ี, 2552 

วท.ม.(ชีวเคม)ี, 2555 

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา), 2560 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxx 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น ดังปรากฏใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  โดยต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนา

สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ของโลกในศตวรรษที่ 21 และ จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งม่ันปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 

“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม  หมายถึงการขับเคล่ือนให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ 1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 

“นวัตกรรม” 2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ดังน้ันจึงเป็นการเปล่ียนผ่านทั้งระบบโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการศึกษาที่เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเปล่ียนจาก

แรงงานทักษะต ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูงจะเหน็ว่าการที่จะพัฒนาประเทศตาม

นโยบายดังกล่าวได้การพัฒนาคนจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สดุ  และในปัจจุบันพบว่าโรงเรียนในสังกดั สพฐ. และ

อื่นๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้มีการเปิดสอนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์จ านวนมาก ท าให้จัดการ

เรียนรู้รายวิชาเคมีมีความลึกในเชิงสาระวิชาและการบูรณาการร่วมกับสาขาอื่นๆ เช่น โครงการค่ายโอลิมปิก

วิชาการ โครงการสะเตม็ศึกษาในโรงเรียน โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เป็นต้น นอกจากน้ี

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดให้มีกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากลและกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (English Program : EP) เพ่ิมขึ้ น ซ่ึงเป็นไปตามแนว
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ทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ ท า

ให้จ าเป็นต้องเพ่ิมสมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์ที่สามารถเป็นการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น “มนุษย์แห่ง

ศตวรรษที่ 21”  

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  

สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ที่โน้มน้าวให้

เยาวชนจ านวนมากยึดถือและปฏบัิติตามโดยขาดความคิดวิเคราะห์ถึงความถูกต้องและเหมาะสม ละเลยสังคม

และวัฒนธรรมที่ดี   ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์

และภาวะความทนัสมัยที่เน้นปัจเจกบุคคลและค่านิยม ส่งผลให้สังคมมีการแข่งขันมากข้ึน  อกีทั้งผลจากความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและกระแสเศรษฐกิจทั่วโลก มีผลต่อความเป็นอยู่ของ

สังคมไทย  กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดการปฏรูิปการศึกษา โดยพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่เยาวชนไทย การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแนวทางหน่ึงที่สามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีเหตุผล  เสริมสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ลอกเลียนแบบ

จากสงัคมและวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม   

สังคมปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย มีอัตราการเกิดต ่า ท าให้จ านวนผู้ที่จะ

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมีจ านวนลดลง การพัฒนาคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัยจึงมีความส าคัญ ดังน้ัน

ทิศทางการผลิตบัณฑิตในวัยท างาน คือระดับบัณฑิตศึกษาจึงนับวันจะมีความส าคัญมากขึ้ นเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในการท างาน ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพครูที่ตนเองรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม เท่าทันต่อความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ันเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกจิและสงัคมต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

  จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังที่กล่าวในข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 

จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความรอบรู้ การพัฒนาคนจะต้องพัฒนาขึ้นมาจากหลักการ

และแนวความคิดที่มีพ้ืนฐานจากความจริงทางธรรมชาติ จึงท าให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านความรู้และด้าน

จิตใจ และเพ่ือให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เป็นองค์กรช้ันน าแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล  และ

วิสัยทัศน์ของของคณะวิทยาศาสตร์ดังน้ี มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อย่างย่ังยืนสู่

ความเป็นเลิศระดับสากล และหลักสูตรได้สอบถามผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรม focus group โดยมี

ผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ครูเคมีที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี บัณฑิตที่จบ

การศึกษาจากหลักสูตร พบว่า ต้องการครูเคมีที่มีความลึกซ้ึงในด้านเน้ือหาสาระในวิชาเคมีเพียงพอที่จะเป็น

ครูผู้สอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนใน

โรงเรียนส าหรับเข้าแข่งขันเพ่ือค่ายเคมีโอลิมปิก ตลอดจนเป็นครูผู้สอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่
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สามารถน านักเรียนเข้าสู่การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับชาติได้ และมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ

สื่อสารได้  นอกจากน้ีได้มีการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า รวมทั้งศิษย์ปัจจุบันพบว่าในการเรียนในหลักสูตรมีการเรียน

เน้ือหาสาระวิชาเคมีที่มากเกินความจ าเป็นในการใช้สอนในระดับมัธยมศึกษา รายวิชาในหลักสูตรควร

สอดคล้องกับเน้ือหาในห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ในกระบวนการวิจัยทางเคมีมากขึ้ นเพ่ือ

จัดการเรียนรู้ในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้จริงได้ ดังน้ันภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เคมีเพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นครูเคมีที่สามารถบูรณาการความรู้ทางเคมีในการจัดการเรียนรู้บนรากฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ น าความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็น

ประโชน์ต่อสงัคมและประเทศต่อไป 

12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

 ผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีผลต่อทิศทางการก าหนดพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นองค์กรช้ันน าแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์

นวัตกรรมสู่สากล  เสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ที่พึงมี เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ  และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี

ภารกิจหลักในการผลิตมหาบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยตระหนักถึงคุณภาพผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่พึงมีความเข้มแขง็ด้านวิชาการควบคู่กับสมรรถนะในการประกอบอาชีพ    คณะวิทยาศาสตร์จึง

ออกแบบหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559  ผนวกกบัการพัฒนา/บ่มเพาะนิสติตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซ่ึงหมายถึง 

Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility,  International Recognition ในการยกระดับ

คุณภาพมหาบัณฑิตไปสู่ความเป็นครูเคมีมืออาชีพตามบริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงดังน้ันภาควิชาเคมี 

ภายใต้การบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลง็เหน็ความจ าเป็นในการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู

และเป็นครูมืออาชีพ  มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาวิชาเคมี มี

ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ให้มีความ

ทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจาก

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่เช่ียวชาญหรือพัฒนา

นวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ 

คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจ และเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ

เรียนรู้ ยุคใหม่ น าความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ  
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13. ความสมัพนัธ ์(ถา้มี) กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั  

13.1 รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให ้

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ไม่มีรายวิชาที่ก  าหนดให้นิสิตหลักสูตรอื่นมาเรียน  

แต่นิสิตในหลักสูตรน้ีจะเรียนร่วมกับนิสิตในหลักสูตรอื่น ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย และตามความ

ต้องการของนิสติ ดังน้ี 

1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาเป็นวิชาบังคับส าหรับนิสิตทุกคนในหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑติทุกสาขา โดยทางบัณฑติวิทยาลัยจะเป็นผู้ด าเนินการประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. หมวดวิชาเลือกนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่างๆจากหลักสูตร วท.ม. เคมี เพ่ือส่งเสริม

การบูรณาการประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมี 

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

- 

13.3 การบริหารจดัการ 

มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ

จัดการเรียนการสอนให้ทนัสมัย และมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรอย่างต่อเน่ือง 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

1.1 ปรชัญา 

 บูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมีเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเคมีศึกษาอย่างมีประสทิธภิาพ 

1.2 ความส าคญั 

 ตามนโยบายประเทศ 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ครูมีบทบาทส าคัญใน

การพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศตามนโยบายดังกล่าว ครูจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเน่ืองให้มีความรู้ที่ทนัต่อการพัฒนาการของวิทยาการต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิทยาการทางวิทยาศาสตร์

ซ่ึงเป็นศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ อันมีผลต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ใน

ชีวิตประจ าวัน เศรษฐกิจ และสังคม ดังน้ันครูที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เคมี และการสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ทนัสมัย แสวงหาความรู้ใหม่ที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาย่อมท าให้เยาวชนของชาติมีคุณภาพ

เป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูที่ มี

คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ  มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญ

ในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาเคมี มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา

ความรู้และถ่ายทอดความรู้ให้มีความทนัสมัย ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับ

และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ใน

ศาสตร์ที่เช่ียวชาญหรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงการ

จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัการเรียนรู้ยุคใหม่ และน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้  

1.3 วตัถุประสงค ์ 

  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์หลักเพือ่ผลิตครูเคมีที่สามารถ

บูรณาการความรูท้างเคมีในการจัดการเรียนรูบ้นรากฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครูและการวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพซ่ึงจ าแนกเป็นผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ประการ ดังน้ี    

  1. วิเคราะห์สาระส าคัญในวิชาเคมีส าหรับหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ห้องเรียนพิเศษและ 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

 2. บูรณาการองค์ความรู้ทางเคมีและวิทยวิธทีางการสอนเพ่ือให้ได้วิธกีารสอนที่หลากหลาย 

 3. วิเคราะห์องค์ความรู้ทางเคมีเพ่ือออกแบบงานวิจัยและท าวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางเคมี

และเคมีศึกษาได้ 

 4. มีทกัษะในการสื่อสารความรู้ทางเคมีโดยใช้ภาษาองักฤษ 

 5. ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้นวัตกรรมการสอนเคมีและการปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

2.1  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 

5ปีโดยพิจารณาจากตัวบ่งช้ีผล

การด า เ นินงาน(KPI)ในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปี

การศึกษา 

มีการประเมินหลักสูตรอย่าง

สม ่าเสมอ 

 

รายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสตูร (มคอ.7) 

2.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ของเศรษฐกจิ สงัคมและความ 

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

2.2.1 วิเคราะห์หลักสูตรจาก

มหาบัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยี 

2.2.2 ศึกษาการเปล่ียนแปลง

และความต้องการของสงัคม 

2.2.1 รายงานผลการด าเนินงาน

ของหลักสตูร (มคอ.7) 

 

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของ

นายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้

บัณฑติ 

2.3  เ พ่ิมทักษะการใ ช้ภาษา 

องักฤษในการสื่อสารทางวิชาการ 

2.3.1 ส่งเสริมให้มีการค้นคว้า 

น าเสนอ และเข้าร่วมฟังการ

สัมมนาด้วยภาษาอังกฤษอย่าง

ต่อเน่ือง 

2 . 3 . 2  ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ ขี ย น

บทความวิจัยเป็นภาษาองักฤษ 

2.3 .1  ร าย วิชา/การประ ชุม

วิชาการที่มีการค้นคว้า น าเสนอ 

ด้วยภาษาองักฤษ 

 

2.3.2 จ านวนบทความวิจัยที่

ตี พิ ม พ์ ห รื อ น า เ ส น อ แ บ บ 

proceeding เป็นภาษาองักฤษ 

2.4 การพัฒนาทกัษะการวิจัย 2.4.1 ก าหนดให้มีการรายงาน 

ความก้าวหน้าของการวิจัยต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

อย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนให้ 

น า เสนอรายงานการ วิ จัยใน

โครงการที่เกี่ยวข้องของภาควิชา 

2.4 .2  ส นับสนุนการ เสนอ

ผลงาน วิ จัยของนิสิตในการ

ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.4.1 จ านวนรายงานความ 

ก้าวหน้าของการวิจัย 

 

 

 

 

2.4.2 จ านวนผลงานที่ได้รับการ

น าเสนอ 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1   ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

   1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

  อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

 2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 2.2.1 ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ ใน

สาขาวิชาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเรียนรายวิชาเคมีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  

 2.2.2 ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สอนหรือประสบการณ์การสอนในโรงเรียนน้อยกว่า 2 ปี ต้องมี

คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75 และส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียน 2 ปีขึ้น

ไป ต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 2.50 

 2.2.3 มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 2.2.4 มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2559 

 2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

2.3.1 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านเคมีด้านการศึกษาและศาสตร์ที่สัมพันธก์นัไม่เพียงพอ 

2.3.2 มีทักษะการคิดอย่างมีหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรม การคิดแก้ปัญหาด้าน

งานวิจัยค่อนข้างน้อย 

2.3.3 มีทกัษะการสื่อสารทางวิชาการด้านภาษาองักฤษไม่เพียงพอ  

2.3.4 นิสติขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์และการบริหารจัดการเวลาเรียน เพราะต้องท างานพิเศษ

ระหว่างการเข้าศึกษาในหลักสตูร 
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 2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

2.4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดให้นิสติที่มีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอเข้าเรียนรายวิชา

พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายวิชาในหลักสตูร 

2.4.2 จัดกจิกรรมการเรียนการสอนหรือปฏบัิติการที่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมหรือส่งเสริมให้นิสิตฝึกทักษะการสื่อสารวิชาการด้านภาษาอังกฤษจากการ

อ่านหนังสือ วารสารวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งให้ฝึกทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในรายวิชา

สมัมนา และสนับสนุนให้นิสติเข้าร่วมการอบรมและการประชุมสมัมนาทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

2.4.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชาสนับสนุนแหล่งทุนแก่นิสิต เช่น ทุนผู้ช่วยสอน

หรือผู้ช่วยวิจัย และประชาสมัพันธแ์หล่งทุนภายนอก/ภายในเพ่ิมเติมให้แก่นิสติอย่างต่อเน่ือง 

 

2.5  แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

จ านวนนิสติ จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ในเวลา นอก

เวลา 

ในเวลา นอก

เวลา 

ในเวลา นอก

เวลา 

ในเวลา นอก

เวลา 

ในเวลา นอก

เวลา 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 

รวม 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 

คาดว่าจะ

ส าเร็จ

การศึกษา 

- - 10 10 10 10 10 10 10 10 

  

2.6  งบประมาณตามแผน 

  2.6.1.1งบประมาณรายรบั(ในเวลาราชการ) เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ  

สาขาวิชาเคมี 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา (ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวน

รับ) 

800,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

รวมรายรับ 800,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 
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 2.6.1.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย (ในเวลาราชการ) 

รายการ 

จ านวนชัว่โมงสอน 

ตอ้งไม่เกิน 30 

ชัว่โมง 

ค่าตอบแทน 

ต่อชัว่โมง 

ค่าใชจ่้ายรวม 

(ชม.สอนxค่า

สอนต่อชม.) 

ค่าใชจ่้าย

ต่อหวันสิิต 

ยอดสะสม 

1. หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   652,000 65,200 65,200 

1.1 หลกัสูตรภาษาไทย      

1.1.1 ค่าสอนส าหรบัผูส้อนภายใน (เมือ่มี

ภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน)  
     

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 

900 บาท/ช่ัวโมง)   
280 900 252,000 25,200 25,200 

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 

450 บาท/ช่ัวโมง)   
0 450 - - 25,200 

1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอ่ืน       

ค่าตอบแทนผู้สอนเทา่กับ 900 บาท/ช่ัวโมง  0 900 - - 25,200 

1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรบัอาจารย์

พเิศษ  
     

ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เทา่กบั 2,000 

บาทต่อช่ัวโมง (ตอ้งไม่เกิน180 ชัว่โมง) 
60  120,000 12,000 37,200 

1.2 ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ        

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร 

หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)   
  100,000 10,000 47,200 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ ์    30,000 3,000 50,200 

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น 

จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสิต ฯลฯ)  
  30,000 3,000 53,200 

ค่าครุภัณฑท์ี่ใช้สาหรับนิสิต     100,000 10,000 63,200 

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ    20,000 2,000 65,200 

อื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร    - - 65,200 

2. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั  16,300 81,500 

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)   4,075 69,275 

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)   4,075 73,350 

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี)  8,150 81,500 

3. หมวดค่าปริญญานพินธ/์สารนิพนธ ์ 14,400 95,900 

หลกัสูตรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ)์ ค่าธรรมเนยีมเกิน 150,000 บาท    

3.1 กรรมการพจิารณาเคา้โครงปริญญานพินธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสิต 1 คน)  2,500 84,000 

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์   

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์หลัก (ไม่เกนิ 4,000 บาท /นิสิต 1 คน)  4,000 88,000 

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ร่วม (ไม่เกนิ 3,000 บาท /นิสิต 1 คน)  3,000 91,000 

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานพินธ ์   

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 3,000 บาท /นิสิต 1 คน)  3,000 94,000 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 1,500 บาท /นิสิต 1 คน)  

 

 

1,500 

 

95,500 
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รายการ 

ค่าตอบแทน 

ต่อชัว่โมง 

ค่าใชจ่้ายรวม 

(ชม.สอนxค่า

สอนต่อชม.) 

ค่าใชจ่้าย

ต่อหวันสิิต 

ยอดสะสม 

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดทา้ย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสิต 1 คน)  400 95,900 

4. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง ค่าใชจ่้าย จ านวนปี 31,560 127,460 

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี)   4,360 2 8,720 104,620 

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)   3,000 2 6,000 110,620 

4.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)   1,040 2 2,080 112,700 

4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)   7,380 2 14,760 127,460 

5.หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (20%) 31,865 159,325 

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  160,000 
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  2.6.2.1 งบประมาณรายรบั(นอกเวลาราชการ) เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรการศึกษา

มหาบัณฑติ  สาขาวิชาเคมี 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา (ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวน

รับ) 

1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

รวมรายรับ 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
  

 2.6.2.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย (นอกเวลาราชการ) 

รายการ 

จ านวนชัว่โมงสอน 

ตอ้งไม่เกิน 30 

ชัว่โมง 

ค่าตอบแทน 

ต่อชัว่โมง 

ค่าใชจ่้ายรวม 

(ชม.สอนxค่า

สอนต่อชม.) 

ค่าใชจ่้าย

ต่อหวันสิิต 

ยอดสะสม 

1. หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   910,000 91,000 91,000 

1.1 หลกัสูตรภาษาไทย      

1.1.1 ค่าสอนส าหรบัผูส้อนภายใน (เมือ่มี

ภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน)  
     

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-6; 

1500 บาท/ช่ัวโมง)   
360 1500 540,000 54,000 54,000 

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 7-15; 

750 บาท/ช่ัวโมง)   
0 750 - - 54,000 

1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรบัอาจารย์

พเิศษ  
     

ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เทา่กบั 2,000 

บาทต่อช่ัวโมง (ตอ้งไม่เกิน180 ชัว่โมง) 
50  100,000 10,000 64,000 

1.2 ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ        

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร 

หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)   
  50,000 5,000 69,000 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ ์    20,000 2,000 71,000 

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น 

จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสิต ฯลฯ)  
  100,000 10,000 81,000 

ค่าครุภัณฑท์ี่ใช้สาหรับนิสิต     50,000 5,000 86,000 

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ    50,000 5,000 91,000 

อื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร    - - 91,000 

2. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั  22,750 113,750 

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)   5,687.50 96,687.50 

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5)   5,687.50 102,375 

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี)  11,375 113,750 
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รายการ 

ค่าตอบแทน 

ต่อชัว่โมง 

ค่าใชจ่้ายรวม 

(ชม.สอนxค่า

สอนต่อ ชม.) 

ค่าใชจ่้าย

ต่อหวันสิิต 

ยอดสะสม 

3. หมวดค่าปริญญานพินธ/์สารนิพนธ ์ 14,400 128,150 

หลกัสูตรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ)์ ค่าธรรมเนยีมเกิน 150,000 บาท    

3.1 กรรมการพจิารณาเคา้โครงปริญญานพินธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสิต 1 คน)  2,500 116,250 

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์   

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์หลัก (ไม่เกนิ 4,000 บาท /นิสิต 1 คน)  4,000 120,250 

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ร่วม (ไม่เกนิ 3,000 บาท /นิสิต 1 คน)  3,000 123,250 

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานพินธ ์   

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 3,000 บาท /นิสิต 1 คน)  3,000 126,250 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 1,500 บาท /นิสิต 1 คน)  1,500 127,250 

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดทา้ย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสิต 1 คน)  400 128,150 

4. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง ค่าใชจ่้าย จ านวนปี 31,560 159,170 

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี)   4,360 2 8,720 136,870 

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)   3,000 2 6,000 142,870 

4.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)   1,040 2 2,080 144,950 

4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)   7,380 2 14,760 159,710 

5.หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (20%) 39,927.5 199,637.5 

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  200,000 
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ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบนัอุดมศึกษา  

การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก2โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วย

กติ และปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั   12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์  12 หน่วยกิต 

รวมไม่นอ้ยกว่า  36 หน่วยกิต 

126   

 3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษาก าหนดให้เรียน6 หน่วยกติ  ดังน้ี 

พฐ501   

FE501 

ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

Philosophy of Education to development 

3(2-2-5) 

พฐ502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 

FE502 Research and Statistics in Education  
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3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  

คม577   นวัตกรรมส าหรับเคมีศึกษา 2(1-2-3) 

CH577   Innovation forChemical Education  

คม579 เคมีอาหาร 2(1-2-3) 

CH579 Food Chemistry  

คม580 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา                       2(1-3-2) 

CH580 Selected Topics in Chemical Education  
 
คม583 

CH583 

 
เคมีขั้นสูงส าหรับครู 2 (2-0-4) 

AdvancedChemistry for Teacher   

2(2-0-4) 

คม584 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสอนเคมี 2(1-2-3) 

CH584 Information Technology for Teaching Chemistry  

คม612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 2(1-2-3) 

CH612 Selected Topics in Inorganic Chemistry  

คม623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ 2(1-2-3) 

CH623 Selected Topics in Organic Chemistry  

คม638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์ 2(1-2-3) 

CH638 Selected Topics in Physical Chemistry  

คม642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี                                            2(1-2-3) 

CH642 

 

Selected Topics in Biochemistry  

3.1.3.2  หมวดวิชาบงัคบั  ก าหนดให้เรียน 12หน่วยกิตดังน้ี 

คม575 หลักสตูรและวิธีสอนเคมี 3(2-2-5) 

CH575 Curriculum and Instructional Methods in Chemistry  

คม581   เคมีส าหรับครู 1 2(1-2-3) 

CH581   Chemistry for TeacherI  

คม582 เคมีส าหรับครู 2 2(1-2-3) 

CH582 Chemistry  for TeacherII  

คม588 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางเคมี 3(2-2-5) 

CH588 Research  for  Learning Development in Chemistry  

คม661   สมัมนาเคมีศึกษา 1                                                                                         1(0-2-1) 

CH661   Seminar in Chemical Education I 

คม663   สมัมนาเคมีศึกษา 2                                                                                         1(0-2-1) 

CH663   Seminar in Chemical Education II  

พฐ503 จิตวิทยาทางการศึกษา 2(2-0-4) 

FE503 Educational Psycology  
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คม650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 

CH650 Environmental Analytical Chemistry  

คม674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี 2(1-2-3) 

CH674 Applications of Chemistry in Nanotechnology  

คม682 เคมีสะอาด 2(1-2-3) 

CH682 Green  Chemistry   

3.1.3.4 ปริญญานิพนธ ์ก าหนดให้เรียน  12  หน่วยกติ 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 12 หน่วยกติ 

GRT691 Master’s Thesis  

 

ความหมายของรหสัวิชา 

1.   ความหมายของรหสัตวัอกัษร 

พฐ หรือ FE  หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 

2.  ความหมายของรหสัตวัเลข 

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง กลุ่มวิชาส าหรับระดับบัณฑติศึกษา 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชาเคมี 

เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

3.  ความหมายของเลขรหสัตวักลางของรายวิชา 

ในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

 0 หมายถึง       พ้ืนฐานทางด้านต่างๆของการศึกษา 

ในกลุ่มสาขาวิชาเคมี 

 1 หมายถึง เคมีอนินทรีย์ 

 2 หมายถึง เคมีอนิทรีย์ 

 3 หมายถึง เคมีเชิงฟิสกิส์ 

 4 หมายถึง ชีวเคมี 

 5 หมายถึง เคมีวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 

 6 หมายถึง สมัมนาหรือโครงงาน 

 7, 8 หมายถึง การประยุกต์ทางเคมี 

 9 หมายถึง ปฏบัิติการเคมี/ปริญญานิพนธ ์
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3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 3 หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 3 

พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือ

การพัฒนา 

3(2-2-5) พฐ502การวิจัยและสถิติทางการ

ศึกษา 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาบงัคบั 8 หมวดวิชาบงัคบั 4 

คม575หลักสตูรและวิธีสอนเคมี 3(2-2-5) 

 

คม588 การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม

การเรียนรู้ทางเคมี 

3(2-2-5) 

คม581 เคมีส าหรับครู 1 

คม582 เคมีส าหรับครู 2 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

คม663 สัมมนาเคมีศึกษา 2   1(0-2-1) 

คม661 สัมมนาเคมีศึกษา 1                          1(0-2-1)   

  หมวดวิชาเลือก 6 

รวม 11 รวม 13 

 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์    

ปพท691ปริญญานิพนธร์ะดบั

ปริญญาโท                              

6 ปพท691ปริญญานิพนธร์ะดบั

ปริญญาโท                                                        

6 

รวม 6 รวม 6 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 

พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา  3(2-2-5) 

FE501   Philosophy of Education to development  

ท าความเข้าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ปรัชญาและแนวคิด

ทางการศึกษา ซ่ึงสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงคุณค่าความเป็นครู จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคมโลก 

สัมมนาประเดน็ปัญหาทางการศึกษา กฏหมายและมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยมุมมองทางปรัชญาและ

สังคมศาสตร์จากกรณีศึกษาและปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในสังคม เพ่ือน าไปสู่การปรับเปล่ียนฐานคิด สร้าง

ความตระหนักในบทบาทของครูในฐานะผู้น าการเปล่ียนแปล โดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

ผู้เรียนและความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือน าพาสังคมไทยไปสู่การเรียนรู้

ตลอดชีวิต การพ่ึงพาตนเองและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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พฐ502   การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 

FE502   Research and Statistics in Education  

ศึกษา แนวคิด ทฤษฏี มโนทัศน์ และวิธีวิทยาของการวิจัย การออกแบบการวิจัยและ

เลือกใช้สถิติ เทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย การรวบรวมและจัดกระท าข้อมูลเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ 

งานวิจัยทางการศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป การแปล

ผลและการเขียนรายงานการวิจัย 

หมวดวิชาบงัคบั  

คม575 หลักสตูรและวิธีสอนเคมี  3(2-2-5) 

CH575 Curriculum and Instructional Methodsin Chemistry  

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิชาเคมีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษและ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชาเคมี

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เคมีส าหรับพัฒนานักเรียนด้านความรู้ทางเคมี ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่  21 วิทยวิธีการสอนเคมี การจัด

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ เคมี รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

คม581 เคมีส าหรับครู 1 2(1-2-3) 

CH581 Chemistry for Teacher I  

สงัเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในหลักสตูรห้องเรียนพิเศษและ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เร่ืองโครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุหมู่หลักและธาตุทรานสชัิน 

พันธะเคมีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เทอร์โมไดนามิกส์ และจลนพลศาสตร์เคมี 

คม582 เคมีส าหรับครู 2 2(1-2-3) 

CH582 Chemistry for Teacher II  

สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษและ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เร่ืองปริมาณสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรดเบส เคมีไฟฟ้า ปฏกิิริยา

เคมี การออกแบบและสงัเคราะห์สารประกอบอนิทรีย์และสารชีวโมเลกุล  

คม588 การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเคมี 3(2-2-5) 

CH588 Research  for  Innovative Learning Development in Chemistry  

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เน้นการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทางเคมี สังเคราะห์ประเดน็

จากงานวิจัย ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ทางเคมี วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปล

ผลและสรุปผล เขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัยเคมีศึกษา รวมถึงน าเสนองานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 
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คม661 สมัมนาเคมีศึกษา    1 1(0-2-1) 

CH661 Seminar in Chemical Education I  

สืบค้น น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษและอภิปรายงานวิจัยที่ค้นพบใหม่ๆ  ทางด้านเคมีหรือ

เคมีศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเคมี โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารหรือ

แหล่งข้อมูลงานวิจัยทางเคมี เคมีศึกษา หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

คม663 สมัมนาเคมีศึกษา    2 1(0-2-1) 

CH663 Seminar in Chemical Education II  

สืบค้นน าเสนอและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในงานวิจัยที่ค้นพบใหม่ๆ  ทางด้านเคมีหรือ

เคมีศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารหรือ

แหล่งข้อมูลงานวิจัยทางเคมี เคมีศึกษา หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

หมวดวิชาเลือก  

พฐ503 จิตวิทยาทางการศึกษา    2(2-0-4) 

FE503 Educational Psycology  

ศึกษาและวิเคราะห์ฐานคิด องค์ความรู้ทางจิตวิทยาทางการศึกษา การแนะแนว และการให้

ค าปรึกษา โดยมุ่งเน้นศึกษาระบบการพัฒนาทางสมอง พัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่

ละวัย องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเรียนรู้ ทฤษฏกีารเรียนรู้ 

ความคิด เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิตและการ

ปรับตัว ศึกษาการจัดบริการหลักในการแนะแนว ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือประยุกต์ใช้

ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกบัผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

คม577 นวัตกรรมส าหรับเคมีศึกษา 2(1-2-3) 

CH577 Innovation for Chemical Education  

บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคม ออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมน าไปสู่

การจัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนโดยใช้ STEM ศึกษา และโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐาน 

คม579 เคมีอาหาร 2(1-2-3) 

CH579 Food Chemistry  

                 โครงสร้างและเคมีที่เกี่ยวข้องในระบบของอาหาร เคมีของน า้ในอาหาร โปรตีน  คาร์โบไฮ

เดรท ไขมัน เอนไซม์ในอาหาร เคมีของสารเติมแต่งในอาหาร ผลของการแปรรูปที่มีต่อองค์ประกอบ

ส าคัญในอาหาร และวิธกีารวิเคราะห์สารส าคัญในอาหาร 

คม580 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2(1-3-2) 

CH580 Selected Topics in Chemical Education  

ศึกษา  ค้นคว้า และอภิปราย วิทยาการใหม่ด้านเคมีศึกษาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอนเคมี 
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คม583 เคมีขั้นสูงส าหรับครู 2(2-0-4) 
 

CH583 Advanced Chemistry for Teacher  

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีกลุ่มและสมมาตรโมเลกุลกบัทฤษฎีออบิทลัเชิงโมเลกุลทฤษฎี

ควอนตัม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัเทคนิคสเปกโทรสโกปีและการประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีในด้าน

ต่างๆ และนาโนเทคโนโลยี 

คม584 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสอนเคมี 2(1-2-3) 

CH584 Information Technology for Teaching Chemistry  

หลักการเบ้ืองต้นส าหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเคมี การ

ใช้คอมพิวเตอร์สร้างแบบจ าลองของโมเลกุล วิเคราะห์ข้อมูลทางเคมี รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรม

ส าหรับการสอนเคมี 

คม612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 2(1-2-3) 

CH612 Selected Topics in Inorganic Chemistry  

ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางเคมีอนินทรีย์ เคมีอนินทรีย์

ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

คม623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ 2(1-2-3) 

CH623 Selected Topics in Organic Chemistry  

                ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางเคมีอนิทรีย์ เคมีอนิทรีย์ชีวภาพ 

เคมีอนิทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

คม638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์ 2(1-2-3) 

CH638 Selected Topics in Physical Chemistry  

ความก้าวหน้าทางทฤษฏแีละงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางเคมีเชิงฟิสกิสเ์คมีเชิงฟิสกิส์

ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

คม642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี                                            2(1-2-3) 

CH642 Selected Topics in Biochemistry  

ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางชีวเคมี ชีวเคมีประยุกต์ และ

การประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

คม650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 

CH650 Environmental Analytical Chemistry  

การตรวจวิเคราะห์และประเมินสภาพของสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ น า้ และดิน โดย

อาศัยเทคนิคและเคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห์ 

คม674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี 2(1-2-3) 

CH674 Applications of Chemistry in Nanotechnology  

หลักการประยุกต์ความรู้ทางเคมีกบันาโนเทคโนโลยีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี

ของอนุภาคในระดับนาโน การจ าลองโมเลกุล และวิธกีารสงัเคราะห์อนุภาคระดับนาโน 
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คม682 เคมีสะอาด 2(1-2-3) 

CH682 Green Chemistry  

หลักการความปลอดภัยในการใช้สารเคมี หลักการและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ระดับไมโคร  

ทางเลือกในการใช้รีเอเจนต์  การใช้ตัวเร่งปฏกิริิยาทางชีวภาพแบบไม่กระทบกบัสิ่งแวดล้อม 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท                                                     12 หน่วยกติ                                                     

GRT691 Master’s Thesis  

 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ปิยรัตน์ดรบณัฑติ กศ.บ.(เคม)ี, 2538 

วท.ม.(เคมวีิเคราะห์), 2543 

กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 

2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้ ง

ประเสริฐ 

วท.บ.(เคม)ี, 2541 

ปร.ด.(เคมวีเิคราะห์), 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxx 

3 ดร.ชัชฎาภรณ ์พิณทอง วท.บ.(เคม)ี, 2552 

วท.ม.(ชีวเคม)ี, 2555 

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา), 2560 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxx 

 

 3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ปิยรัตน์ดรบณัฑติ กศ.บ.(เคม)ี, 2538  

วท.ม.(เคมวีิเคราะห์), 2543 

กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 

2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- 

2 ผศ.ดร . ปิยะดา  จิตรตั้ ง

ประเสริฐ 

วท.บ.(เคม)ี, 2541 

ปร.ด.(เคมวีเิคราะห์), 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

3 ดร.ชัชฎาภรณ ์พิณทอง วท.บ.(เคม)ี, 2552 

วท.ม.(ชีวเคม)ี, 2555 

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา), 2560 

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 
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ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

4 รศ.ดร.รัชนก  ป่ินแก้ว วท.บ.(เคม)ี, 2541 

วท.ม.(เคมอีนิทรีย์), 2544 

ปร.ด.(เคมอีนิทรีย์), 2550 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

5 รศ.ดร.ธรียุทธ  ลิ่วพรเจริญ

วงศ ์

วท.บ.(เคม)ี, 2539 

Ph.D.(Chemistry), 2544 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Michigan Technological 

University, USA 

- 

6 รศ.ดร.วีณา เสยีงเพราะ วท.บ.(เคม ี), 2541 

วท.ด.(เคม)ี, 2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

- 

7 รศ.ดร.สนุิตย์  สขุส าราญ วท.บ.(เคม)ี, 2520 

วท.ม.(เคมอีนิทรีย์), 2522 

Ph.D.(Organic Chemistry), 

2526 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Queen’s University, UK 

- 

8 รศ.ดร.สริิธร  สโมสร วท.บ.(เคม)ี, 2533  

วท.ม.(เคมปีระยุกต)์, 2537  

Ph.D.(Chemistry), 2548 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

University of Wollongong, 

Australia 

- 

9 รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสทุธาง

กูร 

วท.บ.(เคม)ี, 2534 

Ph.D.(Chemistry), 2541 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

University of Connecticut, 

USA 

- 

10 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ส่งศรี

โรจน ์

วท.บ.(เคม ี), 2547 

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมีอ

นินทรีย์ประยุกต์),2549 

Ph.D.(Chemistry), 2554 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of York, UK 

- 

11 ผศ.ดร.ณฐัพล อภิรตกุิล วท.บ.(เคม)ี, 2548 

วท.ม.(เคมปีระยุกต)์, 2550

ปร.ด.(เคมปีระยุกต)์, 2555 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- 

12 ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมาน

วงศ ์

วท.บ.(เคม)ี, 2540 

วท.ม.(เคมวีิเคราะห์และเคม ี

อนินทรีย์ประยุกต)์, 2543 

ปร.ด.(เคมวีเิคราะห์), 2548 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

13 ผศ.ดร.พนารัตน์ อรณุรัตยิา

กร 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

2539  

วท.ม.(ชีวเคม)ี, 2542 

Ph.D.(Biomolecular 

Science), 2550 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

University of Okayama, 

Japan 

- 

14 ผศ.ดร.แพน  ทองเรือง วท.บ.(เคม)ี, 2537   

วท.ม.(เคม)ี, 2540 

วท.ด.(เคม)ี, 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

- 
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ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

15 ผศ.ดร.มะยูโซะ๊  กูโน วท.บ.(เคม)ี, 2538 

วท.ม.(เคม)ี, 2541  

ปร.ด.(เคม)ี, 2546 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- 

16 ผศ.ดร.สจุิตรา  ศรีสงัข ์ วท.บ.(เคม)ี, 2543  

M.S.(Chemistry), 2547 

 

Ph.D.(Chemistry), 2550                                         

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Missouri-  

St. Louis, USA 

University of Missouri-  

St. Louis, USA 

- 

17 ผศ.ดร.สเุชาวน์ ดอนพุดซา วท.บ.(ชีวเคม)ี, 2547 

วท.ด.(ชีวเคม)ี, 2553 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

- 

18 อ.ดร.กุลวด ีดลโสภณ วท.บ.(เคม)ี, 2552 

วท.ม.(เคมอีนิทรีย์), 2554 

ปร.ด.(เคมอีนิทรีย์), 2559 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

19 อ.ดร.ฐิตริัตน์ แม้นทมิ วท.บ.(เคม)ี, 2548 

ปร.ด.(เคมวีเิคราะห์), 2556 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

20 อ.ดร.พรทพิย์ บุญศรี วท.บ.(เคม)ี, 2545 

วท.ม.(เคมเีชงิฟิสกิส)์, 

2548 

ปร.ด.(เคม)ี, 2556 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- 

21 อ.ดร.ศิริขวัญ พลประทปี วท.บ.(จุลชีววิทยา), 2546 

 

วท.ม.(ชีวเคม)ี, 2551 

ปร.ด.(ชีวเคม)ี, 2556 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

- 

22 อ.ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร วท.บ.(ชีวเคม)ี, 2550 

ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), 

2552 

Ph.D.(Biochemistry) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

Universityof Nevada, USA 

- 

23 อ.ดร.สชุีวิน โชตชิัชวาลย์กุล วท.บ(เคม)ี, 2551 

Ph.D(Inorganic 

Chemistry), 2558 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University of Wisconsin - 

Madison, USA 

- 

28 อ.ดร.อทิธพิล สงัเวียนวงศ์ วท.บ(เคม)ี, 2555 

Ph.D(Chemistry), 2561 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University of Pennsylvania, 

USA 

- 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถา้มี) 

ไม่มี 
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5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าปริญญานพินธ ์

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ 

ปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยรายบุคคล ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ โดย

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ปัญหา หรือการสร้างเคร่ืองมือเกี่ยวกบัการวิจัยทางเคมีหรือเคมีศึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถด าเนินการวิจัย และ

เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ 

5.3 ช่วงเวลา  

ช้ันปีที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกติ   

12 หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ 

(1)  มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 

 (2)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

(1)  อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสติก าหนดหัวข้อ และเกณฑ/์มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

(2)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่

ก  าหนด 

(3)  อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสติเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธเ์พ่ือ

ประมวลผลรายวิชา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรม 

1. มีทกัษะในการสื่อสารภาษาองักฤษ ศึกษาค้นคว้าบทความทางวิชาการและวิจัยในการจัดการ

เรียนรู้แต่ละรายวิชา และน าเสนออภิปรายในช้ันเรียน เขียน

รายงานในวิชาสมัมนาเป็นภาษาองักฤษ 

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร 

2.1 มีความรู้ทางเคมีและเคมีศึกษาอย่าง

ลึกซ้ึง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ไป

ใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี 

 

2.2  ท างานวิจัยและประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ วิชาเคมี 

 

 

บรรยาย/อภิปรายในช้ันเรียนท าแบบฝึกหัดศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง กรณีศึกษา เขียนรายงานและน าเสนอในแต่ละ

รายวิชา และสัมมนา 

 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กรณีศึกษา วางแผนและด าเนิน

โครงการวิชาการหรืองานวิจัยด้วยตนเองที่มีประโยชน์ต่อ

สั งคมและ วิ ช า ชีพ  เ ขี ยนร ายงานและน า เ สนอ เ ค้ า

โครงงานวิจัยและผลการวิจัย 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น  

มุ่งพัฒนานิสติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

2.1ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม 

จริยธรรม   

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

จัดการปัญหาเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพอย่างผู้รู้ มีเหตุผล และ

ยุติธรรม 

2. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมการ

ประพฤติปฏบัิติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

3. มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์และ

ความคิดเหน็ของผู้อื่น 

 

1. มีการสอนสอดแทรกเร่ือง

คุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา

ต่างๆ รวมทั้งให้รู้จักวิเคราะห์

และสงัเคราะห์ทางวิชาการ และ

วิชาชีพ อย่างมีเหตุผล 

2. ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง หรือ

จัดกจิกรรมกลุ่ม โดยมีการ

อภิปรายหรือสมัมนาในช้ันเรียน 

3. จัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมการมี

จิตสาธารณะ  

ผูส้อน ประเมินจาก 

1. สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ัน

เรียน และการปฏบัิติตนตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายหรือสอบถาม

จากผู้ร่วมงาน 

ผูเ้รียน 

ประเมินตนเองและ/หรือโดยผู้

ร่วมช้ันเรียนโดยการสังเกต

พฤติกรรมการแสดงออกทั้งใน

และนอกช้ันเรียน 
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  2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรู้และความเข้าใจใน

เน้ือหาสาระหลักอย่างถ่องแท้ของ

สาขาวิชา 

2.  สามารถใช้ความรู้ของ

สาขาวิชาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือพัฒนา และ/หรือสร้างองค์

ความรู้เชิงวิชาการและงานวิจัย

อย่างมีประสิทธภิาพ  

 

1. จัดกจิกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญโดยแนะน าวิธกีารเรียนรู้และ

การสบืค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

2.จัดกจิกรรมการเรียนการสอนใน

หลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย 

การสมัมนา การศึกษานอกสถานที่ 

การท าวิจัย 

3. การเรียนรู้จากงานวิจัย 

บทความวิชาการและสร้างเสริม

ประสบการณ์การเรียนรู้ โดย

การศึกษาดูงาน  การเข้าร่วม

ประชุมสมัมนาทางวิชาการ  

ผูส้อนประเมินจาก 

1.  การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ใน

การปฏบัิติงาน  การอภิปราย 

การน าเสนอผลงาน 

 2.  ผลการสอบ 

3.  ประสิทธภิาพในการจัดท า

รายงาน/แผนงาน/โครงการ 

ผูเ้รียน  

ประเมินตนเองจากการท า

แบบทดสอบ หรือผลการสอบใน

แต่ละรายวิชา 

 

 

2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ประยุกต์ความรู้ในการจัดการ

บริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ

ได้อย่างเหมาะสม 

2. วิเคราะห์ผลงานวิชาการ 

งานวิจัย และพัฒนาแนวความคิด

ใหม่โดยบูรณาการให้สัมพันธก์บั

องค์ความรู้เดิม 

3. วางแผนและด าเนินโครงการ

วิชาการหรืองานวิจัยด้วยตนเองที่มี

ประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ 

4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ

สามารถวินิจฉัยปัญหาเชิงวิชาการ

หรือวิชาชีพได้ 

1.การน าเสนอและอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ในช้ัน

เรียน 

2.การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3. ให้นิสติสร้างเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงาน 

การเข้าร่วมประชุมสมัมนาทาง

วิชาการ  

4. ส่งเสริมการน าเสนอความคิด 

การวินิจฉัยปัญหาเชิงวิชาการอย่าง

ยุติธรรม 

 

ผูส้อนประเมินจาก 

1.การมีส่วนร่วมในการ

วิพากษ์วิจารณ์และการอภิปราย

ในช้ันเรียน  

2.ผลงานที่แสดงออกถึง

แนวความคิดวิเคราะห์ การแก้ไข

ปัญหา การสร้างสรรค์และการ

ประยุกต์ 

3. ผลการสอบในรูปแบบของ

เกรด โดยเฉพาะปริญญานิพนธ์

ต้องมีบทความวิชาการตีพิมพ์

เผยแพร่อย่างน้อย 1 เร่ือง 

ผูเ้รียน 

ประเมินจากผลงานที่ได้ท าวิจัย

และบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
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2.4  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของตนเองและร่วมมือ

กบัผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

2. ด าเนินงานด้วยตนเองได้อย่าง

เป็นระบบและมีพัฒนาการการ

เรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของ

ตนเองได้ 

3. มีภาวะผู้น าและปรับตัวเข้ากบั

สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

1. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ในช้ัน

เรียน ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม

และงานที่ต้องมีปฏสิัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ใน

ภาคปฏบัิติ ทั้งในและนอกช้ัน

เรียน โดยการท ากจิกรรมกลุ่ม

เพ่ือค้นคว้าหาความรู้จาก

ประสบการณ์จริงนอกสถานที่ 

 

ผูส้อนประเมินจาก 

1.พฤติกรรมที่แสดงถึง

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ ในการท า

กจิกรรมกลุ่ม 

2. การยอมรับเหตุผลของผู้ที่มี

ความคิดเหน็แตกต่าง 

3.งานที่ได้รับมอบหมาย ความ

รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

ผูเ้รียน  

ประเมินตนเอง และ/หรือโดยผู้

ร่วมช้ันเรียนจากการสงัเกตจาก

พฤติกรรมการอยู่ร่วมกนัทั้งใน

และนอกช้ันเรียน 
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  2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีทกัษะการวิเคราะห์และคัด

กรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ

สถิติเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและ

วิจัย 

2.สบืค้นและติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

3. ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่

ผลงานวิชาการ งานวิจัยใน

รูปแบบต่าง ๆ ในวงการวิชาการ 

วิชาชีพ และชุมชนได้ 

 

1. มีรายวิชาที่ฝึกทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้

โปรแกรมส าเรจ็รูปวิเคราะห์

ข้อมูล การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การมอบหมายงานให้สบืค้น 

จัดการ วิเคราะห์และน าเสนอ

ข้อมูล 

3.มีการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ

เทคโนโลยีที่ทนัสมัย 

 

 

ผูส้อน ประเมินจาก 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

การปฏบัิติงานของนิสติในการ

สอบ 

2.การน าเสนอผลงานและการ

เขียนรายงาน 

ผูเ้รียน 

ประเมินตนเองจากผลงานที่ได้ 

 

 

 

2.6 ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะการจัดการเรียนรู ้

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ออกแบบกจิกรรมการจัดการ

เรียนรู้   วัดและประเมินผลการ

เรียนรู้   จัดท าแผนการเรียนรู้ ได้

เป็นอย่างดี  

2.ออกแบบนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้   รวมถึงท าวิจัยด้านเคมี

ศึกษา 

 

1. จัดกระบวนการเรียนการ

สอนที่เปิดโอกาสให้นิสติได้

วิเคราะห์หลักสตูร  การจัดการ

เรียนรู้   การวัดและประเมิน ผล

การเรียนรู้   การจัดท าแผนการ

เรียนรู้และการท าวิจัยในช้ัน

เรียน  โดยการตั้งประเดน็

อภิปราย  

2.จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ผ่าน

การฝึกปฏบัิติจริง (learning by 

doing) 

ผูส้อนประเมินจาก 

1. พฤติกรรมของนิสติขณะท า

กจิกรรมการสอนหน้าช้ันเรียน 

หรือการอภิปรายเกี่ยวกบัหลักสตูร 

การจัดการเรียนรู้   การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้   และการท า

วิจัยในช้ันเรียน   

2. ผลจากการจัดท าแผนการ

เรียนรู้    

ผูเ้รียน 

1. ประเมินตนเองจากผลงานที่ได้ 

2. ประเมินเพ่ือนจากการจัดการ

เรียนรู้ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1. มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถจัดการปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพอย่าง

ผู้รู้ มีเหตุผล และยุติธรรม 

2. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมการประพฤติปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

3. มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์และความคิดเหน็ของผู้อื่น 

2. ด้านความรู้ 1. มีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาสาระหลักอย่างถ่องแท้ของสาขาวิชา 

2.  สามารถใช้ความรู้ของสาขาวิชาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา และ/

หรือสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการและงานวิจัยอย่างมีประสิทธภิาพ  

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  1. ประยุกต์ความรู้ในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 

2. วิเคราะห์ผลงานวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาแนวความคิดใหม่โดยบูรณา

การให้สมัพันธก์บัองค์ความรู้เดิม 

3. วางแผนและด าเนินโครงการวิชาการหรืองานวิจัยด้วยตนเองที่มี

ประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ 

4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และสามารถวินิจฉัยปัญหาเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพได้ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกบัผู้อื่นได้

อย่างมีประสิทธภิาพ 

2. ด าเนินงานด้วยตนเองได้อย่างเป็นระบบและมีพัฒนาการการเรียนรู้ทาง

วิชาการและวิชาชีพของตนเองได้ 

3. มีภาวะผู้น าและปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

5. ด้านทกัษะการคิด

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.  มีทกัษะการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลทางคณติศาสตร์และสถิติเพ่ือ

การศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

2.สบืค้นและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

3. ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ใน

วงการวิชาการ วิชาชีพ และชุมชนได้ 

6. ด้านทกัษะการจัดการ

เรียนรู้ 

1. ออกแบบกจิกรรมการจัดการเรียนรู้   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

จัดท าแผนการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี  

2. ออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   รวมถึงการท าวิจัยด้านเคมีศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

                    รายวิชา 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้าน

ความรู้ 

ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทกัษะ

การจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา                  

พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการ

พัฒนา 
⚫ ⚫  ⚫   ⚫   ⚫     ⚫   

พฐ502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา ⚫ ⚫  ⚫   ⚫   ⚫     ⚫   

หมวดวิชาบังคับ                  

คม575 หลักสตูรและวิธีสอนเคมี  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫          ⚫ ⚫ 

คม581 เคมีส าหรับครู 1 ⚫   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫    

คม582 เคมีส าหรับครู 2 ⚫   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫    

คม588 การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม

การเรียนรู้ทางเคมี 
⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 

คม661 สมัมนาเคมีศึกษา 1 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

คม663 สมัมนาเคมีศึกษา 2 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

                    รายวิชา 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้าน

ความรู้ 

ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทกัษะ

การจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

หมวดวิชาเลือก                  

พฐ503 จิตวิทยาทางการศึกษา    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫   ⚫     ⚫   

คม577 นวัตกรรมส าหรับเคมีศึกษา   ⚫  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫   ⚫ 

คม579 เคมีอาหาร ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫     ⚫   

คม580 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫       

คม583 เคมีขั้นสูงส าหรับครู ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫     ⚫   

คม584 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

การสอนเคมี 
⚫   ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    

คม612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ ⚫   ⚫  ⚫    ⚫    ⚫    

คม623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ ⚫   ⚫  ⚫    ⚫    ⚫    

คม638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์  ⚫  ⚫   ⚫   ⚫    ⚫    

คม642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫    

คม650  เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫     ⚫   

คม674 การประยุกต์เคมีในนาโน

เทคโนโลยี 
⚫   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫     ⚫   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

                    รายวิชา 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้าน

ความรู้ 

ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทกัษะ

การจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

คม682 เคมีสะอาด ⚫   ⚫  ⚫    ⚫    ⚫    

ปริญญานิพนธ ์                  

ปพท691ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

1.   กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) 

 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิตซ่ึงเป็นตามเกณฑ์การ

ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ท  าการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  

2.1 ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชาและทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

       2.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกนั  ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกนั และให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานหลักสตูร  ท าการทวนสอบโดยการประชุมตัดสนิผลการเรียนร่วมกนั 

 

3.   เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทยีบเท่า พร้อมทั้งเสนอปริญญานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงาน

ปริญญานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความ

ที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ที่ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559   
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

1.   การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่      

 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตรและ

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏบัิติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

2.   การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์    

2.1  การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทกัษะที่เกี่ยวกบักลยุทธก์ารสอน และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้   

2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

(1) มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มีการติดตามและ

ประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

(2) มีกลไกส่งเสริม และทุนสนับสนุน ให้อาจารย์สามารถพัฒนาตนเอง และสร้างผลงานวิชาการในสาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และ/หรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด ร่วมกันปรึกษาหารือ และหา

แนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสตูร  

 นอกจากน้ันในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี ได้มีการหารือ

ในเร่ืองต่างๆ อาท ิ 

1. จ านวนนิสติตามแผนการรับนิสติ 

2. ประชาสมัพันธห์ลักสตูร 

3. การติดตาม มคอ. 3-7 ของหลักสตูรให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

4. การเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ/์สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลจัดการศึกษาใน

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ โดย

คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท าหน้าที่วางแผนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
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ประเมินผลการสอนของคณาจารย์และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา ทวนสอบผลการเรียนรู้ รวบรวมข้อมูล

เพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และมีการประเมินผลการบริหารหลักสตูร  

 

2. บณัฑิต 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางเคมีอย่างลึกซ้ึงและ

สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงสามารถท างานวิจัยและประยุกด์ใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพได้ และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดที่

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) 

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และบัณฑิตที่จบ

การศึกษามีงานท าตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร นอกจากน้ีในทุกปีการศึกษาที่มีบัณฑิต ทางหลักสูตรจะท าการ

ประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรทั้ง 6 ด้าน เพ่ือน าผลการประเมินมา

วิเคราะห์ และปรับปรุงการพัฒนาหลักสตูรและบัณฑติต่อไป 

3. นสิิต 

การรบันสิิต 

หลักสูตรก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิตตามแผนการรับของหลักสูตร และเกณฑ์การรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือความเหมาะสมกับหลักสูตร โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการ

ประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่ก  าหนด ด าเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษทั่วไป มีการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดย

หลักสูตร ก่อนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ด าเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาที่

ก  าหนด โดยถ้าจ านวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพ่ิมเติมในรอบถัดไป โดย

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการรับนิสิต เช่น จ านวนผู้สมัคร จ านวนนิสิตที่

มีสทิธิ์เข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

นิสิตต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือช้ีแจงข้อบังคับ 

ข้อก าหนดต่างๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ฯลฯ  และเข้าร่วมการปฐมนิเทศของภาควิชาเพ่ือให้

ค าแนะน าเกี่ยวกบัแผนการเรียน การท าปริญญานิพนธ ์และข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต และได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการท าวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาเคมีเพ่ือเป็น

แนวทางในการท าปริญญานิพนธ์คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรีและคะแนน

ภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้า เพ่ือเข้าเรียนรายวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้นิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑต์ ่า เพ่ือเข้า

เรียนเสริมในรายวิชาน้ันและในกรณีที่นิสิตแรกเข้าและส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ที่ผ่านเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบมี

เง่ือนไขจะต้องเรียนภาษาองักฤษที่บัณฑติวิทยาลัยจัดให้  
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การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาปริญญานพินธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 

 1. หลักสตูรช้ีแจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการท าปริญญา

นิพนธ์ แนวปฏบัิติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา ฯลฯ และให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับข้อมูลการท า

วิจัยของนิสติ เพ่ือให้นิสติพิจารณากรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

 2. หลักสูตรให้นิสิตเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิตและให้ด าเนินการ

แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ตามข้ันตอนของบัณฑติวิทยาลัย  

 3. นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามก าหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

4. ขณะที่นิสิตด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้

ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา จนกว่านิสติจะขอจบการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

  5. นิสิตประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธข์องอาจารย์ที่ปรึกษา 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการให้ค าปรึกษา 

7. เมื่อนิสิตมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไปตามข้อ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัย

เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา  

ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรียนของนสิิต 

 หลักสูตรได้สอบถามและให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆเป็นประจ าทุกปี 

เช่น การรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการข้อร้องเรียนต่างๆของนิสิต เพ่ือน ามาพัฒนาและควบคุม

การบริหารหลักสตูรให้มีคุณภาพ 

 

4. อาจารย ์

ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

1. ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูรของภาควิชา โดยพิจารณาจากอตัราการ

คงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือหาอัตราอาจารย์ประจ า

หลักสตูรทดแทนตามกรอบเวลาที่เหมาะสม  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือรับทราบและพิจารณาจ านวนนิสิตใหม่ และนิสิตที่คงเหลือ

ในหลักสตูร พร้อมทั้งการพิจารณาหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการควบคุมดูแลมาตรฐานของหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การควบคุมการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 

พร้อมทั้งการก ากับดูแลการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต และประชุมวิเคราะห์ผลและปรับปรุง

กระบวนการบริหารหลักสตูร  
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3. เมื่อสิ้ นสุดปีการศึกษา มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการประเมิน

ความพึงพอใจในการบริหารหลักสตูร  

การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 1. ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เป็นประจ าทุกปี 

 2. ควบคุม ก ากบั ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

 3. มีการจัดโครงการ/กจิกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

 4. อาจารย์ประจ าหลักสตูรด าเนินการพัฒนาตนเองตามความต้องการ 

 5. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยติดตามผลการพัฒนา และการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ 

 6. ผลจากการพัฒนาตนเอง ที่ได้รับรางวัล มีการยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและภาควิชา และติด

ประกาศเกยีรติคุณ  

 

5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

1. แต่งตั้ งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 เพ่ือก าหนดปรัชญา วิสยัทศัน์ จุดประสงค์ และโครงร่างของหลักสตูร 

2.  มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ 

และ ชีวเคมี) เพ่ือก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัยและ พิจารณาก าหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู้  (curriculum mapping) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกคร้ังเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการเรียน

ร่วมกนั 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็ของศิษย์เก่า

และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน มาประกอบการพิจารณาก าหนดรายวิชา สาระรายวิชาใน

หลักสตูรและแผนการเรียน 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่

มีความเช่ียวชาญในสาขาเคมี ซ่ึงมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้ได้

ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทศิทางการจัดท าหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทนัสมัย รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. เสนอ มคอ. 2 ตามล าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้ สกอ.รับทราบหลักสตูร  
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7. เมื่อสกอ.รับทราบหลักสูตร จึงเร่ิมเปิดการเรียนการสอน และก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 

(มคอ.3-6) 

8. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7)  

9. มีการน าผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

10. ประเมินความคิดเหน็ของนิสติปีสดุท้ายเกี่ยวกบัหลักสตูรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติและน าผล

การประเมินไปปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

การก าหนดผูส้อน 

1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท าร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต

เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย (เคมี

วิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสกิส ์เคมีอนิทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี)   

2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพ่ือพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ ความเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือน าเข้าประชุมภาควิชาโดยมี

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ัง นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา ก าหนดให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

4. ผู้สอนช้ีแจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการ

สอน 

การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งค าอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา

น าไปเป็นข้อมูลส าหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3และ มคอ.4 พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

2. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

3. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ ภาควิชาเคมี 

ก ากบัให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3/มคอ.4 

4. อาจารย์ประจ าหลักสตูรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสตูร เพ่ือพิจารณา

ดูความสอดคล้องตามค าอธบิายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงน าข้อมูลข้ึนเผยแพร่กบันิสติ 

5. หลังจากหมดก าหนดเพ่ิมถอนรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชาเพ่ือด าเนินการปิด

รายวิชาหากไม่มีนิสติลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการก ากบัติดตาม มคอ.5/มคอ.6   

 6. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) ให้ผู้สอนน าเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตร

พิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป 
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การควบคุมหวัขอ้ปริญญานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชาและ

ความกา้วหนา้ของศาสตร ์

หลักสูตรมีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์อย่าง

เป็นระบบ ตามแผนผังแสดงการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังน้ี 

1. นิสติเสนอหัวข้อปริญญานิพนธต่์ออาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้หัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่านและไม่ผ่านพร้อมให้ข้อเสนอแนะ โดย

พิจารณาความสอดคล้องกบัสาขา ความทนัสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 

3. นิสิตจัดท าเค้าโครงปริญญานิพนธ์และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้ค าปรึกษา 

ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธใ์ห้ชัดเจนและเหมาะสมกบัเวลาที่ก  าหนด 

4. นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และให้แต่งต้ัง

กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการโดยต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอ

ช่ือโดยความเหน็ชอบของคณบดีต้นสงักดัเพ่ือเสนอต่อคณบดีบัณฑติวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 

5. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอเค้าโครงที่

แก้ไข เพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธ ์และเสนอต่อบัณฑติวิทยาลัย 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานการท าปริญญา

นิพนธ ์

7. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุก

ภาคการศึกษา 

การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. หลักสตูรก าหนดวิธกีารประเมินไว้ใน มคอ. 2  

2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน า้หนักประกอบในการประเมินสอดคล้องกบัจุดเน้นของรายวิชาใน มคอ. 2 

3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการก าหนดวิธกีารที่ใช้ในการประเมินและเกณฑก์ารประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 

ของแต่ละรายวิชา 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา มคอ.3 และกลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

1. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษา  

2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ ก ากับให้

ผู้สอนจัดท า มคอ.5/มคอ.6 
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3. อาจารย์ประจ าหลักสตูรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสตูร เพ่ือพิจารณา

ดูความสอดคล้องตามค าอธบิายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา  และมีการประเมินหลักสตูร  

5. เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป  

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

1. ส ารวจความพึงพอใจของนิสติและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้    

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชา 

เพ่ือรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา 

4. ภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรเข้าร่วมประชุมภาค เพ่ือก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

5. ฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชาด าเนินการจัดท าร่างค าของบประมาณประจ าปี ส่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับการจัดซ้ือครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือร่วมพิจารณาการ

จัดล าดับความจ าเป็นในการด าเนินการเสนอของบประมาณส าหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่างๆ 

6. ภาควิชาด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน  

7. มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือ

น าเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่สามารถด าเนินการได้ใน

ประเดน็ใดจะประสานงานต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการด าเนินการ  
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี1 

2562 

ปีท่ี2 

2563 

ปีท่ี3 

2564 

ปีท่ี4 

2565 

ปีท่ี5 

2566 

(1) อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80  มสีว่นร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงาน

หลักสตูร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกบั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มรีายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษา

ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 

7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามแผนมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์าร

สอน หรือ การประเมนิผลการเรยีนรู้จากผลการประเมนิการ

ด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนิสติปีสดุท้าย/ บณัฑติใหม่ที่มต่ีอ

คุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 

5.00 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่ เฉล่ีย

ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

- - ✓ ✓ ✓ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 

  2.  ประเมินประสิทธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

3.  ประเมินจากการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทั้งในและนอกช้ันเรียน 

4.  ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.  ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

2.  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

3.  คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์

การสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก

สถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผลสมัฤทธิ์ของนิสติ  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสตูรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 

 4.2 จัดประชุม สมัมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสตูร และกลยุทธก์ารสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานใน

การปรับปรุง 

 4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและ

กลยุทธก์ารสอน 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ช  ตารางแสดงความสมัพันธข์องมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA กบั 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  6 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาเคมี 

วันองัคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 15-325 ภาควิชาเคมี 

โดย รศ. ดร.ชาตรี ฝ่ายค าตา และ ดร.สมร ปาโท 

 

ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่

ปรับปรุงแก้ไข 

1.แนะน าให้มีวิชาที่ ใช้ICT 

ในการการ จัดการเ รียน รู้  

โดยเฉพาะในวิชาเคมี ซ่ึงมี

การใช้แบบจ าลองเป็นฐานใน

การจัดการเรียนรู้  

1.เพ่ิมรายวิชาเลือกดังน้ี 

คม584 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสอนเคมี

 การเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวกับการสอนเคมี  การ

ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สร้างแบบจ าลองของโมเลกุล 

วิเคราะห์ข้อมูลทางเคมี  รวมทั้งการประยุกต์ใช้

โปรแกรมส าหรับการสอนเคมี 

 

2 .แนะน า ใ ห้ก า ร จัดก า ร

เ รี ย น รู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

โครงงานวิทยาศาสตร์เป็น

ฐาน 

 

2.ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชาให้มีการสอนโครงงาน

วิทยาศาสตร์เป็นฐาน ดังน้ี 

คม577 นวัตกรรมส าหรับเคมีศึกษา  

บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคม 

ออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมน าไปสู่การจัดการ

เรียนรู้ ในห้องเรียนโดยใช้ STEM ศึกษา และโครงงาน

วิทยาศาสตร์เป็นฐาน 

 

3.แนะน าให้ค านึงถึงพ้ืนฐาน

ของนิสิตที่ มี วุฒิการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์(วท.บ.) 

โดยเฉพาะทางด้านจิตวิทยา

การศึกษา 

 

3. เพ่ิมรายวิชาเลือก ดังน้ี 

พฐ503 จิตวิทยาทางการศึกษา    

ศึกษาและวิเคราะห์ฐานคิด องค์ความรู้ทางจิตวิทยา

ทางการศึกษา การแนะแนว และการให้ค าปรึกษา โดย

มุ่งเน้นศึกษาระบบการพัฒนาทางสมอง พัฒนาการ

และธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการเรียนรู้ ความคิด เชาวน์ปัญญา เชาวน์อารมณ์ 

บุคลิกภาพ การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิตและการ

ปรับตัว ศึกษาการจัดบริการหลักในการแนะแนว 

ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือประยุกต์ใช้

ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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4 . เ พ่ิ ม วิ ช า เ ลื อก เ คมี ใ ห้

หลากหลาย 

 

4.เพ่ิมรายวิชาเลือกดังน้ี 

- คม612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์  

ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญใน

ปัจจุบันทางเคมีอนินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ และ

การประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

- คม623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ 

ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญใน

ปัจจุบันทางเคมีอินทรีย์ เคมีอินทรีย์ชีวภาพ เคมี

อนิทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า

ทางวิชาการ  

- คม638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์  

ความก้าวหน้าทางทฤษฏีและงานวิจัยที่ส าคัญใน

ปัจจุบันทางเคมีเชิงฟิสิกส์เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ และ

การประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

- คม650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม  

การตรวจวิเคราะห์และประเมินสภาพของสิ่งแวดล้อม 

มลพิษทางอากาศ น า้ และดิน โดยอาศัยเทคนิคและ

เคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห์ 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินตนเอง 

(Self AssessmentReport: SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557) 

 

 

คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

วนัทีร่ายงาน  6  มิถุนายน  2561 



87 

 

ค าน า 

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ได้ด าเนินการจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

ซ่ึงเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานต่าง ๆ กับ

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนา การจัดการศึกษาและเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ

การบริหารหลักสตูร 

 ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

และคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาเคมีทุกทา่นที่ร่วมมือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการ

จัด ท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสตูรในคร้ังน้ีจนส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑติ 

ประธานหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 
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สารบญั 

 

ค าน า  

สารบญั  

 หนา้ 

การก ากบัมาตรฐาน 

 

6 

AUN QA Criterion 1 Expected Learning Outcomes 

 

6 

AUN QA Criterion 2 Programme Specification 7 

 

AUN QA Criterion 3 Programme Structure and Content 11 

 

AUN QA Criterion 4 Teaching and Learning Approach 12 

 

AUN QA Criterion 5 Student Assessment 12 
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หมวดที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 

 

ชื่อหลกัสูตร 

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี     ช่ือย่อ กศ.ม. 

ช่ือภาษาองักฤษ Master of Education Program in Chemistry 

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รหสัหลกัสูตร 

 25550091104916 

 

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   

       หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตมหาบัณฑติตามเกณฑม์าตรฐานผลการ

จัดการเรียนรู้  ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมุ่งเน้นให้มหาบัณฑติใน

หลักสตูรนี้มีคุณสมบัติดังน้ี  

1. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะ 

2. มีความรู้ทางวิชาการเคมีอย่างถ่องแท้ สามารถน าไปประยุกต์กบัวิชาชีพครูอย่างมีประสทิธภิาพ 

3. มีความสามารถและเช่ียวชาญในจัดการเรียนการสอนทางเคมี สามารถคิดอย่างมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ 

และ 

คิดแก้ปัญหาได้ 

4. มีความสามารถวิจัยทางด้านเคมีศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ๆและน าผลการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์

ต่อวิชาชีพครูและสงัคม 

5. มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในแสวงหาความรู้ การสื่อสารและการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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รายชื่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ขอ้มูลปัจจุบนั) 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 3) 

ล าดบั 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดบั) 

สาขาวิชา 

1 *ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑติ กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี) 2538, วท.ม.

(เคมีวิเคราะห์) 2543, กศ.ด.(วิทยาศาสตร์

ศึกษา) 2551 

2 *ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ วท.บ.(เคมี) 2541, ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์) 

2548 

3 *ผศ.มะยูโซะ๊  กูโน วท.บ.(เคมี) 2538, วท.ม.(เคมี) 2541, 

ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสกิส)์ 2546 

4 ผศ.แพน  ทองเรือง วท.บ.(เคมี) 2536, วท.ม.(เคมี) 2540, 

วท.ด.(เคมี) 2547 

5 ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ วท.บ.(เคมี) 2540, วท.ม.(เคมีวิเคราะห์

และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) 2543, ปร.ด.

(เคมีวิเคราะห์) 2548 

หมายเหตุ * อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 

รายชื่อและคุณสมบติัอาจารยผ์ูส้อน 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (✓) 
มี

ประสบการณ์

ดา้นการสอน 

(✓) 

มีประสบการณ์

ดา้นการวิจยั 

(✓) 

(ไม่เป็นส่วนหนึง่

ของปริญญา

นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ธรีพงษ์ แสงประดิษฐ์  ✓ ✓ ✓ 

2 ผศ.นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์  ✓ ✓ ✓ 

3 ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์  ✓ ✓ ✓ 

4 ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑติ  ✓ ✓ ✓ 

5 ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ  ✓ ✓ ✓ 

6 ผศ.พนารัตน์  อรุณรัติยากร  ✓ ✓ ✓ 

7 ผศ.พาสนา จุลรัตน์  ✓ ✓ ✓ 
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ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (✓) 
มี

ประสบการณ์

ดา้นการสอน 

(✓) 

มีประสบการณ์

ดา้นการวิจยั 

(✓) 

(ไม่เป็นส่วนหนึง่

ของปริญญา

นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

8 ผศ.แพน  ทองเรือง  ✓ ✓ ✓ 

9 ผศ.มนตา ตุลย์เมธาการ  ✓ ✓ ✓ 

10 ผศ.มะยูโซะ๊  กูโน  ✓ ✓ ✓ 

11 ผศ.สมเกยีรติ  พรพิสุทธมิาศ  ✓ ✓ ✓ 

12 ผศ.สเุชาวน์  ดอนพุดซา  ✓ ✓ ✓ 

13 อ.กุลวดี ดลโสภณ  ✓ ✓ ✓ 

14 อ.งามจิต ไพรงาม  ✓ ✓ ✓ 

15 อ.ณัฐพล  อภิรติกุล  ✓ ✓ ✓ 

16 อ.ประเสริฐ พัฒนาประทปี  ✓ ✓ ✓ 

17 อ.รุ่งฟ้า จันทจ์ารุภรณ์  ✓ ✓ ✓ 

18 อ.วรวุฒิ สุภาพ  ✓ ✓ ✓ 

19 อ.ศิริขวัญ  พลประทปี  ✓ ✓ ✓ 

20 อ.อภิธร์ี ทรงบัณฑติย์  ✓ ✓ ✓ 

 

คุณสมบติัอาจารยที์ป่รึกษาวิทยานพินธห์ลกั 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 5) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (✓) 
มี

ประสบการณ์

ดา้นการสอน 

(✓) 

มีประสบการณ์

ดา้นการวิจยั 

(✓) 

(ไม่เป็นส่วนหนึง่

ของปริญญา

นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์  ✓ ✓ ✓ 

2 ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์  ✓ ✓ ✓ 

3 ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑติ  ✓ ✓ ✓ 

4 ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ  ✓ ✓ ✓ 

5 ผศ.แพน  ทองเรือง  ✓ ✓ ✓ 

6 ผศ.มะยูโซะ๊  กูโน  ✓ ✓ ✓ 
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ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (✓) 
มี

ประสบการณ์

ดา้นการสอน 

(✓) 

มีประสบการณ์

ดา้นการวิจยั 

(✓) 

(ไม่เป็นส่วนหนึง่

ของปริญญา

นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

7 ผศ.สเุชาวน์  ดอนพุดซา  ✓ ✓ ✓ 

8 อ.ฐิติรัตน์ แม้นทมิ  ✓ ✓ ✓ 

9 อ.ศิริขวัญ  พลประทปี  ✓ ✓ ✓ 

 

 

คุณสมบติัอาจารยที์ป่รึกษาวิทยานพินธร่์วม 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 6) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (✓) 
มี

ประสบการณ์

ดา้นการสอน 

(✓) 

มีประสบการณ์

ดา้นการวิจยั 

(✓) 

(ไม่เป็นส่วนหนึง่

ของปริญญา

นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์  ✓ ✓ ✓ 

2 ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑติ  ✓ ✓ ✓ 

3 ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ  ✓ ✓ ✓ 

 

คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวิทยานพินธ ์

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 7) 

ล าดบั 

ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (✓) มีประสบการณด์า้น

การวิจยั (✓) 

(ไม่เป็นส่วนหนึง่ของ

ปริญญานิพนธ)์ 

 

 
ป.โท ป.เอก 

1 รศ.พรรณี ลีกจิวัฒนะ  ✓ ✓ 

2 ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑติ  ✓ ✓ 

3 ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ  ✓ ✓ 

4 ผศ.มะยูโซะ๊  กูโน  ✓ ✓ 
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การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 8) 

 ในปีการศึกษา 2560 มีผู้จบการศึกษาจ านวนทั้งหมด 2 คน และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาจ านวน 2 เร่ือง คือ 

 1.  Nattha Puangpairoj and Mayuso Kuno.  The hand- on activity on chemical equilibrium for high 

school student.  Proceedings of Research for a 5th International Conference, 7 –  8 May 2017, Japan. 

(M.Ed.Chem_60_1.1_1)  

 2. วรัทยา มณีรัตน์ และปิยรัตน์ ดรบัณฑิต. การพัฒนาทกัษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเคมี เร่ือง กรด-

เบส โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ . 2560; 8(2); 297-306. (M.Ed.Chem_60_1.1_2) 

ภาระงานอาจารยที์่ปรึกษาวิทยานพินธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 9) 

 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธห์ลัก จ านวน 9 คน โดยทุกคนมีนิสติภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษาไม่เกนิ 5 คน ตามเกณฑ ์

1. ผศ.เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์โดยมีนิสติในความดูแลจ านวน 1 คน 

2. ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์โดยมีนิสติในความดูแลจ านวน 2 คน 

 3. ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์โดยมีนิสติในความดูแลจ านวน  3 คน 

4. ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์โดยมีนิสติในความดูแลจ านวน 2 คน 

5. ผศ.แพน  ทองเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์โดยมีนิสติในความดูแลจ านวน  2 คน 

 6. ผศ.มะยูโซะ๊  กูโน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์โดยมีนิสติในความดูแลจ านวน  1 คน 

7. ผศ.สเุชาวน์  ดอนพุดซา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์โดยมีนิสติในความดูแลจ านวน 1 คน 

8. อ.ฐิติรัตน์ แม้นทมิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์โดยมีนิสติในความดูแลจ านวน 1 คน 

9. อ.ศิริขวัญ  พลประทปี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์โดยมีนิสติในความดูแลจ านวน 1 คน 

 

อาจารยที์ป่รึกษาวิทยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเนือ่งและ

สม า่เสมอ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 10) 

 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธจ์ านวน 9 คน โดยทุกคนมีผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปีอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ดังน้ี 

 1. ผศ.เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 7 เร่ือง (M.Ed.Chem_59_1.1_3) 

 2. ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน>10  เร่ือง (M.Ed.Chem_59_1.1_4) 

 3. ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑติ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน>10  เร่ือง (M.Ed.Chem_59_1.1_5) 

 4. ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน>10 เร่ือง (M.Ed.Chem_59_1.1_6) 
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 5. ผศ.แพน  ทองเรือง มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 6 เร่ือง (M.Ed.Chem_59_1.1_7) 

 6. ผศ.มะยูโซะ๊  กูโน มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 10 เร่ือง (M.Ed.Chem_59_1.1_8) 

 7. ผศ.สเุชาวน์  ดอนพุดซา มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 7 เร่ือง (M.Ed.Chem_59_1.1_9) 

 8. อ.ฐิติรัตน์ แม้นทมิ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน>10  เร่ือง (M.Ed.Chem_59_1.1_10) 

 9. อ.ศิริขวัญ พลประทปี มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 4 เร่ือง (M.Ed.Chem_59_1.1_11) 

 

การปรบัปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 11) 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 โดยเร่ิมใช้หลักสูตรน้ีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงเร็วกว่ารอบ

ระยะเวลาที่ก  าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร เน่ืองจากการด าเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่  ๓ ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงเป็นศูนย์ผลิตนิสิต สควค.ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือการจัดท าหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์ให้กับนิสติได้ 

มาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนดเพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพ (M.Ed.Chem_59_1.1_12) หลักสูตร

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการประเมินหลักสูตรตามดัชนี ทุก 5 ปี ซ่ึงปรับปรุงหลักสูตรในปี 

พ.ศ. 2562 

 

ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที ่1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี “ผ่าน” ตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 

 

รายการหลกัฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.Ed.Chem_60_1.1_1 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา (Nattha Puangpairoj) 

M.Ed.Chem_60_1.1_2 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา (นางสาววรัทยา มณีรัตน์) 

M.Ed.Chem_60_1.1_3 ประวัติและผลงานวิจัยของผศ.เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์ 

M.Ed.Chem_60_1.1_4 ประวัติและผลงานวิจัยของผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

M.Ed.Chem_60_1.1_5 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.ปิยรัตน์ ดรบัณฑติ 

M.Ed.Chem_60_1.1_6 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 

M.Ed.Chem_60_1.1_7 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.แพน ทองเรือง 

M.Ed.Chem_60_1.1_8 ประวัติและผลงานวิจัยของ ผศ.มะยูโซะ๊ กูโน 

M.Ed.Chem_60_1.1_9 ประวัติและผลงานวิจัยของผศ.สเุชาวน์  ดอนพุดซา 
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M.Ed.Chem_60_1.1_10 ประวัติและผลงานวิจัยของอ.ฐิติรัตน์ แม้นทมิ 

M.Ed.Chem_60_1.1_11 ประวัติและผลงานวิจัยของอ.ศิริขวัญ  พลประทปี 

M.Ed.Chem_60_1.1_12 มคอ. 2 

 

แบบรบัรองความถูกตอ้งสมบูรณข์องขอ้มูล ประจ าปีการศึกษา 2560 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการด าเนินการจริง 

ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรนี้ เพียงหลักสตูรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสตูรอื่นๆ อกี 

□ ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร

............................................................................................... และ หลักสตูร

................................................................................................ ซ่ึงเป็นหลักสูตรในสาขา

เดียวกนั 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………. 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนที่ 1: ผศ.ปิยรัตน์  ดรบัณฑติ                                                    

ลายเซน็ : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนที่ 2: ผศ.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนที่ 3: ผศ.มะยูโซะ๊  กูโน                                                                   

ลายเซน็ : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนที่ 4: ผศ.แพน ทองเรือง                                                                   

ลายเซน็ : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนที่ 5: ผศ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

ลายเซน็ :______________________________________ วันที่ : ______________________ 

 

 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซน็ : ______________________________________ วันที่_______________________ 

 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซน็ : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ปิยรัตน์ ดรบัณฑติ  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Piyarat  Dornbundit 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-6495000 ต่อ 18215 

Email     piyarats@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 

วท.ม. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543 

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 วิทยาศาสตร์ศึกษา,เคมีศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 ยศวดี ฐิติวร, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, เข้ม พุ่มสะอาด, ปิยรัตน์ ดรบัณฑติ. การพัฒนา 

 บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เร่ือง เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสเพ่ือศึกษา

ประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  2561;9(1):16. 

1.2 วรัทยา มณีรัตน์ และปิยรัตน์ ดรบัณฑติ. การพัฒนาทกัษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

 เคมี เร่ือง กรด–เบส โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปี ที่ 5. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การเรียนรู้  2560;8(2):297-306. 

1.3 Phetsirin Tunkham, Suchao Donpudsa, Piyarat Dornbundit. Development of 

 STEM activities in Chemistry on Proteinto enhance 21st century learning skills 

for senior high school students. Silpakorn University Journal of Social Sciences, 

Humanities, and Arts 2016;16(3):217-234.   

mailto:piyarats@g.swu.ac.th
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4ปิยรัตน์ ดรบัณฑติ, แพน ทองเรือง, อลิสา เสนามนตรี. ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรม 

 แนะน าการ เข้าห้องปฏิบัติการเคมีออนไลน์ส้าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร์. วารสารหน่วย วิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การเรียนรู้  2558;6(2): 209-216. 

  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 

คม193 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 

ศษ532 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คม661 สมันาเคมีศึกษา 1 

คม588 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ เคมี 

วทศ431 บูรณาการวิธวิีทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์  

คศ480 การสอนเคมี 

วทศ502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

คม663 สมันาเคมีศึกษา 1 

ศษ533 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 2 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การพัฒราการเรียนรู้ ห้องเรียนกลับด้านวิชา

เคมีเร่ือง กรด-เบสเพ่ือส่งเสริมทกัษะการ

แก้ปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาใน

จังหวัดสระเก้ว 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2560 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การพัฒนากจิกรรมสะเตม็ศึกษาวิชาเคมี

เร่ือง ปิโตเลียมและพลังงานทดแทนเพ่ือ

ส่งเสริมทกัษะในศตวรรษที่21 ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจัหวัด

สระเก้ว 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วม

โครงการวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Piyada Jittangprasert 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18222 

Email          piyadaj@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

ปร.ด. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์  โครมาโทรกราฟี  

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 Jittangprasert P, Somsaeng T, Pumsa-ard K. A Low-cost and Simple Lab-on-a-chip for 

 Determination of Ethanol. Walailak Journal of Science and Technology 2018;15(7): 

529.      

1.2 ยศวดี ฐิติวร, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, เข้ม พุ่มสะอาด, ปิยรัตน์ ดรบัณฑติ. การพัฒนาบท 

 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ เร่ือง เทคนิคแคปิลลารีอิเลก็โทรโฟรีซิสเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการ

เรียนรู้ของนิสติปริญญาตรี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การเรียนรู้ 2561;9(1):16. 

1.3 Samerjai W, Dankhanob L, Chotimai P, Jittangprasert P, Tongraung P. Chromogenic 

 detection of Fe2+ using Schiff base–naphthalene-2-ol-modified silver nanoparticles. 

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A:  Science 2017; 

doi:10.1007/s40995-017-0425-4. 
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สิทธิบตัร 

 

 

 

 

 

2.บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

 

 

1.4 ภมูิรัตน์ นุสวุรรณ์, แพน ทองเรือง, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, เข้ม พุ่มสะอาด, มะยูโซะ๊ กูโน. ตัว 

 ตรวจจับฟลูออไรด์อย่างจ าเพาะเจาะจงที่ได้จากอนุพันธ์อิมีน-ฟีนอล. วารสารวิทยาศาสตร์

บูรพา 2559; 21(2):72. 

1.5 กมลรัตน์ เลียบศิริ, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู 

 ส าหรับการวิเคราะห์ไทเอมีนและไรโบฟลาวินแบบรวดเร็วในผลิตภัณฑ์นม. วารสาร

วิทยาศาสตร์บูรพา 2559; 21(1):26. 

1.6  Choengchan N,  Mantim T, Inpota P, Nacapricha D, Wilairat P, Jittangprasert P, 

 Waiyawat W, Fucharoen S, Sirankpracha P, Phumala MN.  Tandem Measurements of 

Iron and Creatinine by Cross Injection Analysis with Application to Urine from 

Thalassemic Patients. Talanta 2015; 133: 52. 

1.7 สทิธบัิตรเร่ือง “เคร่ืองสกดัพร้อมตรวจวัดปริมาณสารในทนัทแีบบอตัโนมัติและกระบวนการ 

 ดังกล่าว” เลขที่สทิธบัิตร 52458 วันที่จดทะเบียน 18 พฤศจิกายน 2559 

1.8  อยู่ระหว่างการย่ืนขอสทิธบัิตรต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง “เคร่ืองวัดปริมาณแอลกฮอล์ใน 

 น า้มันเช้ือเพลิง” เลขที่ค าขอ 0601003935 วันที่ย่ืนค าขอ 17  สงิหาคม 2549   

2.1 Sainakum A, Chabangborn A, Jittangprasert P,  Sompongchaiyakul P. Long Chain n- 

 Alkane Distribution in the Mangrove Plants.  the 44th Congress on Science and 

Technology of Thailand. 2018; Oct 29-31, Thailand, p. 643-649. 

2.2  Aussawaponpaisan P, Nusuwan P, Tongraung P, Jittangprasert P, Pumsa-ard K, Kuno M. 

 Fluorescent Chemosensor for Cu2+based on Schiff base-naphthalene-2-ol.  Materials 

Today: Proceedings2017;4: 6022. 

2.3 ภัทราพร สงิห์ภิรมย์,   ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. การวิเคราะห์อะซิซัลเฟม-โพแทสเซียมและ 

 แอสพาร์แทมแบบพร้อมกันในเคร่ืองดื่มน า้อัดลมโดยใช้เทคนิคโฟลอินเจคชันโครมาโทก

ราฟี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” คร้ังที่ 9, วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559, 

กรุงเทพฯ, หน้า 243-252. 
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4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การพัฒนาวิธี วิ เคราะห์ทางสีแบบ

รวดเร็วส าหรับการตรวจวัดปริมาณ

เหล็ก โดย ใ ช้ อ นุ ภ าคน า โน เ งิ น ที่

ดัดแปลง 

ทุนเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาวิธวิีเคราะห์ HPLC แบบ

รวดเรว็เพ่ือศึกษาอทิธพิลของกรด    

โฟลิกต่อการผลิตสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพในเหด็ถั่งเช่าสีทอง 

ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 หัวหน้า

โครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม 193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  

คม 290 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ 1 

คม 352 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 1 

คม 390 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ 2 

คม 397 ปฏบัิติการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม 453 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

คม 594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

คม 655 เทคนิคการแยกสาร 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 

คม 678 เคมีสะอาด 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การสงัเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ถูก

ดัดแปลงพ้ืนผิวส าหรับการตรวจวัด

ปริมาณเหลก็ (III) 

ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาชุดตรวจวัดขนาดเลก็และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับการ

วิเคราะห์เอทานอลโดยใช้

ห้องปฏบัิติการบนชิพ 

ทุนเงินรายได้บัณฑติ

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ 

2560 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาวิธวิีเคราะห์ทางสีที่

เฉพาะเจาะจงและรวดเรว็ส าหรับการ

ตรวจวัดไอออนทองแดงโดยใช้

เซน็เซอร์ชนิดใหม่ 

ทุนเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

Colorimetric chemosensor ตัวใหม่ที่

จ าเพาะเจาะจงกบั Cu2+ และ F- 

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

ตัวตรวจจับไอออนของโลหะทรานซิชัน

ด้วยการเปล่ียนสโีดย Schiff base - 

naphthalene-2-ol 

 

ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาชุดเคร่ืองมือขนาดเลก็

ส าหรับการวิเคราะห์กลุ่มวิตามินที่

ละลายในน า้ได้พร้อมกนัหลายชนิด 

ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาวิธกีารวิเคราะห์ปริมาณไบ

โอเอทานอลที่ผลิตจากพืชพลังงาน

ทดแทน 

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)        ชัชฎาภรณ์ พิณทอง 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)    Chatchadaporn Pinthong 

ต าแหน่งทางวิชาการ                 - 

ทีท่ างาน                               ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์                       02-649-5000 ต่อ 18212 

Email:                               chatchadaporn@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมี เคมีศึกษาและชีวเคมี 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 

1.1 ชฎาวรรณ สขุัมศรี มะยูโซะ๊ กูโน และชัชฎาภรณ์ พิณทอง. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 

 ตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง ปริมาณสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล 2561;17(3):47-53. 

1.2 Dhammaraj T, Pinthong C, Visitsatthawong S, Tongsook C, Surawatanawong P, and 

 Chaiyen P. A Single-Site Mutation at Ser146 Expands the Reactivity of the Oxygenase 

Component of p- Hydroxyphenylacetate 3- Hydroxylase.  ACS Chem 

Biol2016;11(10):2889-2896. 

1.3 Dhammaraj T, Phintha A, Pinthong C, Medhanavyn D, Tinikul R, Chenprakhon P, 

 Sucharitakul J, Vardhanabhuti N, Jiarpinitnun C, and Chaiyen P. p-

Hydroxyphenylacetate 3- hydroxylase as a biocatalyst for the synthesis of 

trihydroxyphenolic acids. ACS Catalysis 2015;5:4492–4502. 

1.4  Witschel MC, Rottmann M, Schwab A, Leartsakulpanich U, Chitnumsub P, Seet M, 

mailto:chatchadaporn@g.swu.ac.th
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27541707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27541707
http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.5b00439
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2. สิทธิบตัร 

 

 

 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 - 

 

 

 Tonazzi S, Schwertz G, Stelzer F, Mietzner T, McNamara C, Thater F, Freymond C, 

Jaruwat A, Pinthong C, Riangrungroj P, Oufir M, Hamburger M, Mäser P, Sanz-

Alonso LM, Charman S, Wittlin S, Yuthavong Y, Chaiyen P, Diederich F.  Inhibitors 

of plasmodial serine hydroxymethyltransferase ( SHMT) :  Cocrystal structures of 

pyrazolopyrans with potent blood-  and liver- stage activities.  Journal of Medicinal 

Chemistry 2015;58(7):3117-30. 

2.1 อยู่ระหว่างการย่ืนขอสทิธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง กรรมวิธสีงัเคราะห์สาร 

 ต้านอนุมูลอิสระกรด 3,4,5-ไตรไฮดรอกซีซินนามิก (3,4,5-trihydroxycinnamic acid) 

โดยตัวเร่งปฏกิริิยาชีวภาพ เลขที่ค าขอ 1701003063 วันที่ย่ืนค าขอ 2 มิถุนายน 2560 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม101 เคมีทั่วไป 2 

คม103 เคมีทั่วไป 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  

คม197 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 1 

คม661 สมัมนาเคมีศึกษา 1 

คศ480 การสอนเคมี 

คศ481 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 

วทศ431 บูรณาการวิธวิีทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

http://dx.doi.org/10.1021/jm501987h
http://dx.doi.org/10.1021/jm501987h
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  รัชนก ทองน า (ป่ินแก้ว) 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Ratchanok Thongnum (Pingaew) 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18253 

Email          ratchanok@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

วท.ม. เคมีอนิทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

ปร.ด. เคมีอนิทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีอนิทรีย์สังเคราะห์ 

 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 Pingaew R, Prachayasittikul V, Anuwongcharoen N, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, 

 Prachayasittikul V. Synthesis and molecular docking of N,N'-disubstituted thiourea 

derivatives as novel aromatase inhibitors. Bioorganic Chemistry 2018;79:171- 

178. 

1.2 Worachartcheewan A, Pingaew R, Lekcharoen D, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, 

 Prachayasittikul V. Synthesis, antioxidant and antimicrobial activities of metal  

complexes of 2-thiouracil-hydroxyquinoline derivatives. Letters in Drug Design & 

Discovery 2018;15:602-611.  

1.3 Pingaew R, Mandi P, Prachayasittikul V, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, 

 Prachayasittikul V. Synthesis, molecular docking, and QSAR study of  

sulfonamide-based indoles as aromatase inhibitors. European Journal of Medicinal  

Chemistry 2018;143:1604–1615. 

mailto:ratchanok@g.swu.ac.th
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  - 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความวิชาการ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

 

 

 

1.4 Pingaew R, Sinthupoom N, Mandi P, Prachayasittikul V, Cherdtrakulkiat R, 

 Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V.  Synthesis, biological evaluation 

and in silico study of bis- thiourea derivatives as anticancer, antimalarial and 

antimicrobial agents. Medicinal Chemistry Research 2017;26:3136–3148. 

1.5 Sinthupoom N, Prachayasittikul V, Pingaew R, Worachartcheewan A, Prachayasittikul S, 

 Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Copper complexes of 8-aminoquinoline and  

uracils as novel aromatase inhibitors. Letters in Drug Design & Discovery 2017; 

14:880-884.  

1.6  Prachayasittikul V,  Pingaew R,  Worachartcheewan A,  Sitthimonchai S,  Nantasenamat 

 C,  Prachayasittikul S,  Ruchirawat S,  Prachayasittikul V. Aromatase inhibitory 

activity of 1,4-naphthoquinone derivatives and QSAR study. EXCLI Journal  

2017;16:714-726. 

1.7 Prachayasittikul V, Pingaew R, Anuwongcharoen N, Worachartcheewan A, Nantasenamat  

 C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V.  Discovery of novel 1,2,3-

triazole derivatives as anticancer agents using QSAR and in silico structural  

modification. SpringerPlus 2015;4:571. 

1.8 Pingaew R, Prachayasittikul V, Worachartcheewan A, Nantasenamat C, Prachayasittikul S, 

 Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Novel 1,4-naphthoquinone-based sulfonamides: 

Synthesis, QSAR, anticancer and antimalarial studies.  European Journal of Medicinal 

Chemistry 2015;103:446-459. 

1.9 Pingaew R, Prachayasittikul V, Mandi P, Nantasenamat C, Prachayasittikul S,  Ruchirawat  

 S, Prachayasittikul V.  Synthesis and molecular docking of 1,2,3- triazole- based 

sulfonamides as aromatase inhibitors.  Bioorganic & Medicinal Chemistry 2015;23: 

3472-3480. 

3.1  Prachayasittikul S, Pingaew R, Worachartcheewan A, Sinthupoom N, Prachayasittikul V, 

 Ruchirawat S, Prachayasittikul V.  Roles of pyridine and pyrimidine derivatives as 

privileged scaffolds in anticancer agents. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 2017; 

17:869-901. 
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4.ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์การป้องกนัภาวะ

สมองเสื่อมของสารอนุพันธ ์anthranilate 

sulfonamide และอนุพันธ ์

hydroxyquinoline 

งบประมาณเงินรายได้ 

(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)  

2562 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์อะ

โรมาเตสของอนุพันธบิ์ส-ซัลโฟนาไมด์ 

งบประมาณเงินรายได้ 

(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)  

2562 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์อนุพันธลู์กผสมไตรอะ

โซล-ไอโซควิโนลีน เพ่ือใช้เป็นสารต้าน

มะเรง็เต้านม 

งบประมาณเงินรายได้ 

(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)  

2562 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์อะ

โรมาเตสของอนุพันธไ์ทโอยูเรีย 

ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2561 หัวหน้า

โครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม196 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

คม197 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 1 

คม221 เคมีอนิทรีย์ 

คม292 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ 

คม294 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ 1 

คม324 เคมีอนิทรีย์ส าหรับครู 2 

คม391 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ 2 

คม521 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต์ 

คม623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ 

คม624 การสงัเคราะห์ขั้นสูงทางเคมีอนิทรีย์ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การสงัเคราะห์ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเรง็ และ

ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์อะโรมาเตสของ

อนุพันธบิ์สอนิโดล 

ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2560 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของ

อนุพันธบิ์ส-ไทโอยูเรีย 

ทุนวิจัยเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของ

อนุพันธ ์naphthoquinone-sulfonamide 

ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของ

โมเลกุลลูกผสมคูมาริน 

ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์อะ

โรมาเตสของอนุพันธ ์1,2,3-ไตรอะโซล 

ทุนวิจัยจากส านักบริหาร

โครงการส่งเสริมการวิจัย

ในอุดมศึกษาและพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์ต้านเซลล์มะเรง็

ของอนุพันธ ์2-((4-(1H-1,2,3-

triazol-1-yl)phenyl)sulfonyl)-

1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 

ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ธรียุทธ  ล่ิวพรเจริญวงศ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Teerayuth  Liwporncharoenvong 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18454 

Email          teerayuth@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

Ph.D. Chemistry Michigan Technological 

University, USA 

2544 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีอนินทรีย์ โลหะโมลิบดินัม สารประกอบออกโซปอร์ออกโซ 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

1.1 Yenjai S, Kumar  CV,  Kuno M, Liwporncharoenvong T,Samosorn S, Buranaprapuk A.   

 Tuning the chain length of new pyrene derivatives for site- selective photocleavage of 

avidin.  J. Photochem. Photobiol. B 2018;186:23-30.  

1.2Yenjai S, Kuno M, Samosorn S, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A. Photochemistry 

 and mechanism of designed pyrenyl probe towards promoted cleavage of proteins.  J 

Photochem Photobiol B2017;173:35-42. 

1.3 Jityuti B, Buranaprapuk A, Liwporncharoenvong T.  Artificial metallopeptidases: Protein 

 cleavage by molybdenum(VI) peroxo α-amino acid complexes.  Inorg Chem 

Commun 2015;55:129–31. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28554074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28554074


112 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 - 

 

 

 

 

 

 

3.1 ธรียุทธ ล่ิวพรเจริญวงศ์, เคมีอนินทรีย์ อะตอม พันธะ และสารประกอบ. กรุงเทพฯ; บริษัท 

 จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากดั: 2558 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม101 เคมีทั่วไป 2 

คม191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม312 เคมีอนินทรีย์ 1 

คม313 เคมีอนินทรีย์ 2 

คม315 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 1 

คม316 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 2 

คม395 ปฏบัิติการเคมีอนินทรีย์ 

คม511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสงู 

คม516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน 

คม517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาเคมีอนินทรีย์ 

คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 

คม 678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์ 

คม 715 เคมีของการเร่งปฏกิริิยา 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  วีณา  เสยีงเพราะ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Weena  Siangproh 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-1000 ต่อ 18201 หรือ 18208 

Email          weena@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 

วท.ด. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

 

ความเชียวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์ และ เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 Yakoh A, Rattanarat P, Siangproh W, Chailapakul O, Simple and selective paper-based 

 colorimetric sensor for determination of chloride ion in environmental samples using 

label-free silver nanoprisms. Talanta 2018;178:134-140. 

1.2 Chaiyo S, Mehmeti E, Siangproh W, Hoang T.L, Nguyen H.P, Chailapakul O, Kalcher K, 

 Non-enzymatic electrochemical detection of glucose with a disposable paper-based 

sensor using a cobalt phthalocyanine ionic liquid graphene composite. Biosensors & 

Bioelectronics 2018;102:113-120. 

1.3 Charoenkitamorn K, Chaiyo S, Chailapakul O, Siangproh W, Low-cost and disposable 

 sensors for the simultaneous determination of coenzyme Q10 and alpha-lipoic acid 

using manganese (IV) oxide-modified screen-printed graphene electrodes. Analytica 

Chimica Acta 2018;1004: 22-31. 

1.4 Jampasa S, Siangproh W, Laocharoensuk R, Vilaivan T, Chailapakul O, Electrochemical 

 detection of c-reactive protein based on anthraquinone-labeled antibody using a 
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screen-printed graphene electrode. Talanta 2018;183:311-319. 

1.5 Jampasa S, Siangproh W, Laocharoensuk R, Yanatatsaneejit P, Vilaivan T, Chailapakul O, 

 A new DNA sensor design for the simultaneous detection of HPV type 16 and 18 

DNA. Sensors and Actuators B-Chemical 2018;265:514-521. 

1.6 Panraksa Y, Siangproh W, Khampieng T, Chailapakul O, Apilux A, Paper-based 

 amperometric sensor for determination of acetylcholinesterase using screen-printed 

graphene electrode. Talanta 2018;178:1017-1023. 

1.7 Preechakasedkit P, Siangproh W, Khongchareonporn N, Ngamrojanavanich N, Chailapakul 

 O, Development of an automated wax- printed paper- based lateral flow device for 

alpha- fetoprotein enzyme- linked immunosorbent assay.  Biosensors & Bioelectronics 

2018;102:27-32. 

1.8 Nantaphol S, Channon R.B, Kondo T, Siangproh W, Chailapakul O, Henry C.S, Boron 

 doped diamond paste electrodes for microfluidic paper- based analytical devices. 

Analytical Chemistry 2017;89(7):4100-4107. 

1.9 Nantaphol S, Watanabe T, Nomura N, Siangproh W, Chailapakul O, Einaga Y, Bimetallic 

 Pt-Au nanocatalysts electrochemically deposited on boron- doped diamond electrodes 

for nonenzymatic glucose detection. Biosensors & Bioelectronics 2017;98:76-82. 

1.10 Siangproh W, Somboonsuk T, Chailapakul O, Songsrirote K, Novel colorimetric assay for 

 paraquat detection on-silica bead using negatively charged silver nanoparticles. Talanta 

2017;174:448-453. 

1.11 Teengam P, Siangproh W, Tuantranont A, Henry C.S, Vilaivan T, Chailapakul O, 

 Electrochemical paper- based peptide nucleic acid biosensor for detecting human 

papillomavirus. Analytica Chimica Acta 2017;952:32-40. 

1.12 Teengam P, Siangproh W, Tuantranont A, Vilaivan T, Chailapakul O, Henry C.S,  

 Multiplexpaper-based colorimetric dna sensor using pyrrolidinyl peptide nucleic acid-

induced AgNPs aggregation for detecting MERS- CoV, MTB, and HPV 

oligonucleotides. Analytical Chemistry 2017;89(10):5428-5435. 

1.13 Apilux A, Siangproh W, Insin N, Chailapakul O, Prachayasittikul V, Paper-based 

 thioglycolic acid ( TGA) - capped CdTe QD device for rapid screening of 

organophosphorus and carbamate insecticides. Analytical Methods 2017;9(3): 519-

527. 

 

 



115 

 

1.14 Chaiyo S, Apiluk A, Siangproh W, Chailapakul O, High sensitivity and specificity 

 simultaneous determination of lead, cadmium and copper using PAD with dual 

electrochemical and colorimetric detection.  Sensors and Actuators B- Chemical 

2016;233:-549 

1.15 Chaiyo S, Mehmeti E, Zagar K, Siangproh W, Chailapakul O, Kalcher K,  

 Electrochemical sensors for the simultaneous determination of zinc, cadmium and lead 

using a Nafion/ ionic liquid/ graphene composite modified screen- printed carbon 

electrode. Analytica Chimica Acta 2016;918:26-34. 

1.16 Jampasa S, Siangproh W, Duangmal K, Chailapakul O, Electrochemically reduced  

 grapheneoxide-modified screen- printed carbon electrodes for a simple and highly 

sensitive electrochemical detection of synthetic colorants in beverages.  Talanta 

2016;160:113-124. 

1.17 Maluin F.N, Sharifah M, Rattanarat P, Siangproh W, Chailapakul O., Issam A.M., Manan 

 N.S.A. , Synthesis of PANI/ hematite/PB hybrid nanocomposites and fabrication as 

screen printed paper based sensors for cholesterol detection.  Analytical Methods 

2016;8(45):8049-8058 

1.18 Rattanarat P, Suea-Ngam A, Ruecha N, Siangproh W, Henry C.S, Monpichar S.A, 

 Chailapakul O. , Graphene- polyaniline modified electrochemical droplet- based 

microfluidic sensor for high- throughput determination of 4- aminophenol.  Analytica 

Chimica Acta 2016;925:51-60. 

1.19 Siangproh W, Chailapakul O, Songsrirote K, Simple and fast colorimetric detection of 

 inorganic arsenic selectively adsorbed onto ferrihydrite- coated silica gel using silver 

nanoplates. Talanta 2016;153:197-202. 

1.20 Kajornkavinkul S, Punrat E,  Siangproh W,  Rodthongkum N, Praphairaksit N,  

 

 

Chailapakul O, Graphene/ polyvinylpyrrolidone/ polyaniline nanocomposite-modified 

electrode for simultaneous determination of parabens by high performance liquid 

chromatography. Talanta 2016;148:665-660.  

1.21 Bardpho C,  Rattanarat P, Siangproh W,Chailapakul O, Ultra-high performance liquid  

 chromatographic determination of antioxidants in teas using inkjet- printed graphene–

polyaniline electrode. Talanta 2016;148:673-679. 

1.22 Chaiyo S,  Siangproh W,  Apilux A,  Chailapakul O,  Highly selective and sensitive  

 paper-based colorimetric sensor using thiosulfate catalytic etching of silver nanoplates 

for trace determination of copper ions. Anal. Chim.  Acta 2015;866:75– 83. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914015004087
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914015004087
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914015004087
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914015003732
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  - 

3.  ต ารา/หนงัสือ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

           - 

4. ภาระงานสอน  

1.23 Rattanarat P, Tee-ngam P,  Siangproh W, Ishimatsu R, Nakano K,  Chailapakul, O,  

 Imato T, An Electrochemical Compact Disk-type Microfluidics Platform for Use as an 

Enzymatic Biosensor. Electroanalysis2015;27(3):703–712. 

1.24 Nantaphol N, Chailapakul O, Siangproh W,  Sensitive and selective electrochemical  

 sensor using silver nanoparticles modified glassy carbon electrode for determination of 

cholesterol in bovine serum.  Sens. Actuator B. 2015;207:193-198. 

1.25 Charoenkitamorn K, Chailapakul O, Siangproh W, Development of gold nanoparticles 

 modified screen- printed carbon electrode for the analysis of thiram, disulfiram and 

their derivative in food using ultra- high performance liquid chromatography.  Talanta 

2015;132:416-423. 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม101 เคมีทั่วไป 2 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  

คม251 สถิติส าหรับนักเคมี 

คม350 เคมีวิเคราะห์ 

คม396 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ 

คม397 ปฏบัิติการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม452 เคมีไฟฟ้าประยุกต์ 

คม559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า 

คม594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

คม677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 

คม678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์ 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณที่

ไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

การพัฒนาระบบรับรู้ทางเคมีไฟฟ้า

แบบใหม่ส าหรับการหาปริมาณวิตามิน

ที่ละลายในไขมันและน า้: ตัวบ่งช้ี 

ชีวภาพที่ปรากฏเพ่ือใช้ควบคุม

คุณภาพและแสดงความเป็นพิษทาง

คลินิก 

สกว. และมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2560 หัวหน้าโครงการ 

องค์ความรู้ใหม่ทางการตรวจวัดเพ่ือ

น าสู่นวัตกรรม 

สกว. 2560 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาวิธทีางเลือกใหม่โดยใช้

ระบบอตัโนมัติร่วมกบัการตรวจวัดทาง

เคมีไฟฟ้าเพ่ือหาปริมาณเมไทมาโซล

ในตัวอย่างยา 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2560 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกใน

ดินที่มีความจ าเพาะสงูด้วยอุปกรณ์

ปฏบัิติการบนกระดาษร่วมกบัแผ่นเงิน

ขนาดนาโนเมตร 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาอุปกรณ์ปฏบัิติการบน

ขั้วไฟฟ้าเพ่ือการตรวจวัดตะกั่วและ

ทองแดงด้วยเทคนิคแอโนดิกสริปปิงโว

ลแทมเมตรี 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 หัวหน้าโครงการ 

คม761 สมัมนาเคมีประยุกต์ 1 

คม762 สมัมนาเคมีประยุกต์ 2 

คม763 สมัมนาเคมีประยุกต์ 3 

คม764 สมัมนาเคมีประยุกต์ 4 

คม773 การวิเคราะห์เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมข้ันสงู 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สนิุตย์ สขุส าราญ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Sunit  Suksamrarn 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18217 

Email          sunit@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2520 

วท.ม. เคมีอนิทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2522 

Ph.D. Organic chemistry Queen’s University, UK 2526 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีผลิตภัณฑธ์รรมชาติ เคมีอนิทรีย์สังเคราะห์ 

 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 Namdaung U, Aithipornchai A, Khamee T, Kuno M, Suksamrarn S. 2-Arylbenzofurans                          

 from Artocarpus lakoocha and methyl ether analogs with potent cholinesterase  

inhibitory activity. Eur J Med Chem 2018;143:1301-1311.    

1.2 LomchoeyN, PanseetaP,Boonsri P, Apiratikul N, PrabpaiS, Kongsaeree P, Suksamrarn 

 S.  New bioactive cyclopeptide alkaloids with rare terminal unit New bioactive 

cyclopeptide alkaloids with rare terminal unit from the root bark of Ziziphus  

cambodiana. RSC Advances 2018;8(32):18204-18215.   

1.3 Jaisin Y, Ratanachamnong P, Kuanpradit C, Khumpum W, Suksamrarn, S. Protective  

 effects of a-mangostin on 6-OHDA-induced toxicity in SH-SY5Y Cells. Neurosci 

Lett2018;665:229–235. 

1.4 Chuysinuan P, Techasakul S, Suksamrarn S, Wetprasit N, Hongmanee P, Supaphol. P. 

 Preparation and characterization of electrospun polyacrylonitrile fiber mats containing  

mailto:sunit@g.swu.ac.th
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2. สิทธิบตัร 

Garcinia mangostana. Polymer Bull 2018; 75(3); 1311-1327. 

1.5  Kirk NS,  Sansom GN, Sudta P, Suksamrarn S, Willis AC, Bremner JB, Kelso MJ. 

 Unexpected synthesis of 3-imino-2-(pyrrol-2-yl) isatogen derivatives affords  

facile access to the first 2-pyrrolyl isatogen. Syn Commun 2017;41(1):62-67.   

1.6 Phungphong S, Kijtawornrat A,de Tombe PP, Wattanapermpool J, Bupha-Intr T, 

 Suksamrarn S.  Acute inhibitory effect of alpha-mangostin on sarcoplasmic  

reticulum calcium ATPase and myocardial relaxation. J Biochem Mol Toxicol  

2017;DOI:10.1002/jbt.21942.    

1.7 Khamee T, Jongsu W, Kuno M, Suksamrarn, S.Allylxanthone derivatives as xanthine 

 oxidase Inhibitors: synthesis, biological evaluation and molecular docking study. Orient 

J Chem 2017;33(6);38-44. 

1.8 Youngpreeda A, Kitpreechavanich V, Sirisansaneeyakul S, Suksamrarn S, Tokuyama S, 

 Krajangsang S. Optimization of Poly(DL-Lactic acid) degradation and evaluation 

of biological repolymerization.J Polym Environ 2107;25(4);1131-1139.  

1.9 Kirk NS, Bezos A, Willis AC, Sudta P, Suksamrarn S, Parish CR, Ranson M, Kelso MJ. 

 Synthesis and preliminary evaluation of 5,7-dimethyl-2-aryl-3H-pyrrolizin- 

3-ones as angiogenesis inhibitors. Bioorg Med Chem Lett 2016;26;1813-1816. 

1.10 Jariyapongskul A, Areebambud C, Suksamrarn S, Mekseepralard C. Alpha-mangostin 

 attenuation of hyperglycemia- induced ocular hypoperfusion and blood retinal barrier 

leakage in the early stage of type 2 diabetes rats.  BioMed Res International 2015; 

http://dx.doi.org/10.1155/2015/785826. 

1.11  Leewanich P, Suksamrarn S. Xanthones isolated from the pericarp of the mangosteen 

 inhibits neurotransmitter receptors expressed in Xenopus Oocytes.  J Med Assoc 

Thailand 2015;11: 118-123. 

2.1 สนิุตย์ สขุส าราญ    พิชิต สดุตา     ชนิดาภา กญัจนวัตตะ    พินิติ รตะนานุกูล และ อภิชาต  

 สขุส าราญ แซนโทนที่แสดงฤทธิ์ต้านเช้ือวัณโรค เลขที่สทิธบัิตร 5471121 เม.ย. 2560 

2.2 สนิุตย์ สขุส าราญ   ฉัตรชัย เหมือนประสาท วาทนีิ คุ้มพุ่ม  แซนโทนคาร์บอกซิลิแอซิดที่มี 

 ความสามารถยับย้ังการท างานของโปรตีนขนส่งคลอไรด์ ค าขอสิทธิ บัตร เลขที่  

1501001288 6 มี.ค. 2558 

 

 

https://www.springerprofessional.de/en/polymer-bulletin/1299522
https://www.springerprofessional.de/en/polymer-bulletin-3-2018/15466626
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kijtawornrat%2C+Anusak
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tombe%2C+Pieter+P
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2138514081_Warakorn_Jongsu
http://link.springer.com/journal/10924
http://dx.doi.org/10.1155/2015/785826
http://dx.doi.org/10.1155/2015/785826
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3.  ต ารา/หนงัสือ 

เอกสารค าสอนวิชา คม624 การสงัเคราะห์ขั้นสูงทางเคมีอนิทรีย์ 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 สนิุตย์ สขุส าราญ  และ ธงชัย ข าทวี  กรรมวิธกีารสงัเคราะห์ไทโอแซนโทนที่มีฤทธิ์ยับย้ังการ 

 ท างานของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส ค าขอสิทธิบัตร เลขที่ 1501000433   28  ม.ค. 

2558 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม108 เคมีพ้ืนฐาน 2 

คม198 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 2 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม323 เคมีอนิทรีย์ 2 

คม391 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ 2 

คม525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอนิทรีย์ 

คม527 ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู 

คม528 เคมีอนิทรีย์เชิงฟิสกิส์ 

คม589 ทรัพย์สนิทางปัญญาส าหรับการวิจัย 

คม623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ 

คม624 การสงัเคราะห์ขั้นสูงทางเคมีอนิทรีย์ 

คม761 สมัมนาเคมีประยุกต์ 1 

คม762 สมัมนาเคมีประยุกต์ 2 

คม763 สมัมนาเคมีประยุกต์ 3 

คม764 สมัมนาเคมีประยุกต์ 4 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การออกฤทธิ์ของสารสกดัจากส่วนต่างๆของ

ต้นฟักข้าวในการต้านมะเร้งต่อมลูกหมาก 

โครงการพัฒนา

นักวิจัยและงานวิจัย

เพ่ือ  อุตสาหกรรม  

สกว 

2559-2563 ผู้ร่วมโครงการ 

บทบาทของอนุพันธไ์ฮดรอกซีแซนโทนในการ

ป้องกนัความเสยีหายของเย่ือบุทางเดินอาหาร

อกัเสบและสารพิษของแบคที่เรีย 

ทุนงบประมาณ

แผ่นดิน   

2560-2561 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการวิจัยหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จาก

พืช Garcinia และเช้ือราเอน็โดไฟต์ 

ทุนรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์สารไรนาแคนโทนที่มีฤทธิ์ต้าน

เซลล์มะเรง็ จากสมุนไพรทองพันช่ัง เพ่ือเป็น

สารต้นแบบการพัฒนาเป็นยารักษาโรคมะเรง็ 

ทุนงบประมาณ

แผ่นดิน  กระทรวง

สาธารณสขุ 

2558-2559 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สริิธร  สโมสร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Siritron Samosorn 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18216 

Email          siritron@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2533 

วท.ม. เคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2537 

Ph.D. Chemistry University of Wollongong,Australia 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีอนิทรีย์ และ เคมีทางยา 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

 

 

1.1 Yenjai S, Kumar  CV,  Kuno M, Liwporncharoenvong T,Samosorn S, Buranaprapuk A.   

 Tuning the chain length of new pyrene derivatives for site- selective photocleavage of 

avidin.  J. Photochem. Photobiol. B 2018; 186: 23-30.  

1.2 Yenjai S, Kuno M, Samosorn S, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A. Photochemistry 

 and mechanism of designed pyrenyl probe towards promoted cleavage of proteins.   J. 

Photochem. Photobiol. B 2017; 173: 35-42.  

1.3 Birrento ML, Bryan TM, Samosorn S, Beck JL. ESI-MS Investigation of an Equilibrium  

 between a Bimolecular Quadruplex DNA and a Duplex DNA/RNA Hybrid. Journal of 

The American Society for Mass Spectrometry 2015;26:1165-73.  

1.4 Chairat M, Bremner JB, Samosorn S, Chongkraijak W, Saisara A. Effects of additives on 

 the dyeing of cotton yarn with the aqueous extract of Combretum latifolium Bl. Stems. 

Coloration Technology 2015;131:1-6.  

mailto:siritron@g.swu.ac.th
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2. อนุสิทธิบตัร 

2.1 สริิธร สโมสร. สารอนุพันธ ์13-เอริลอัลคิลีนออกซีเบอร์เบอรินที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านมะเรง็เต้านม 

 อนุสทิธบัิตร เลขที่ 11579 ออกให้ 7 มิถุนายน 2559. 

 

3.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

 

 

 

 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Jaitrong M, BoonsriP, ThamvapeeP, WatanapokasinR, Pivsa-ArtS, Samosorn S. Design 

 and Synthesis of Berberine Derivatives as PMK Inhibitors in Cholesterol Biosynthesis, 

Asian Conference on Engineering and Natural Science. 2018; 437-448. 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม106 เคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม196 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

คม197 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 1 

คม292 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

คม323 เคมีอนิทรีย์ 2 

คม423 เคมีอนิทรีย์ขั้นสูง 

คม475 เคมีเภสชั 

คม495 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู 

คม524 ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ผลิตภัณฑแ์ผ่นกรองอากาศใช้แล้วทิ้ง

จากพอลิบิวธลีินซัคซิเนตด้วย

กระบวนการป่ันหลอมแบบพ่น  

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิ

จากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน) 

2562 ผู้ร่วมโครงการ 

หน่วยวิจัยด้านฤทธิ์ของสารชีวภาพ ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

การออกแบบและสงัเคราะห์สารอนุพันธ์

เบอร์เบอรีนที่มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ 

HMG-CoA Reductase 

ทุนเงินรายได้ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2560 หัวหน้าโครงการ 

การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ และ

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของไลโป

โซมที่บรรจุสารสกดัเหด็ถั่งเช่าสทีอง 

ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การออกแบบและสงัเคราะห์สาร

อนุพันธเ์บอร์เบอรีนให้เป็นสารชนิด

ใหม่ที่มีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล 

ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร (บูรณประพฤกษ์) 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Apinya Chaivisuthangkura (Buranaprapuk) 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18452 

Email          apinyac@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2534 

Ph.D. Chemistry Universityof Connecticut, USA 2541 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีเชิงฟิสกิส ์เคมีแสง  

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Yenjai S, Kumar C.V, Kuno M, Liwporncharoenvong T, Samosorn S,  Buranaprapuk A. 

 Tuning the chain length of new pyrene derivatives for site- selective photocleavage of 

avidin. J. Photochem. Photobiol.B2018;186:23-30. 

1.2  Kumar, C.V., Buranaprapuk A. Jedi's Light Sabre: Site Specific Photocleavage  of 

 Proteins with Light. SWU Sci. J2018;34(1):1-15. 

1.3  Stromer B, Limbacher M, Jayaram D.T, Yenjai S, ChowdhuryR, BuranaprapukA, 

 Ramaiah D, Kumar C.V. Chiral Photochemical Scissors: Toward Site Specific Cleavage 

of Proteins with Light.  J.  Photochem.  Photobiol. A 2017;340:181–200.  ( Invited 

Feature Article) 

1.4  Jityuti B, Buranaprapuk A, Liwporncharoenvong T. Artificial metallopeptidases: 

 Protein cleavage by molybdenum(VI) peroxo α-amino acid complexes.  Inorg Chem 

Commun. 2015;55:129–31. 

mailto:apinyac@g.swu.ac.th
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

        - 

3.  ต ารา/หนงัสือ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

 

 

 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Kumar, C.V., Buranaprapuk A. Chiral Photochemical Scissors Targeting Proteins, 

 World Scientific, Singapore; 2018. 

 

  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม103 เคมีทั่วไป 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม235 เคมีเชิงฟิสกิส์ 1 

คม291 ปฏบัิติการเคมีเชิงฟิสกิส์ 

คม433 เคมีเชิงฟิสกิส์ 3 

คม461 สมัมนาเคมี 

คม494 ปฏบัิติการเคมีเชิงฟิสกิส์ 

คม760 ปัญหาพิเศษ 

คม761 สมัมนาเคมีประยุกต์ 1 

คม762 สมัมนาเคมีประยุกต์ 2 

คม763 สมัมนาเคมีประยุกต์ 3 

คม764 สมัมนาเคมีประยุกต์ 4 

วทศ302 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การสงัเคราะห์ quinoline derivatives เพ่ือ

ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและศึกษา

ปฏกิริิยากบัโปรตีน 

หน่วยวิจัย งบประมาณ

รายได้ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2561 หัวหน้าโครงการ 

การออกแบบและสงัเคราะห์อนุพันธไ์พรีน

ชนิดใหม่และสารประกอบเชิงซ้อนโม

ลิบดินัม-กรดอะมิโน เพ่ือใช้ในการศึกษา

ปฏกิริิยากบัโปรตีน 

หน่วยวิจัย งบประมาณ

รายได้ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2560 หัวหน้าโครงการ 

การออกแบบและสงัเคราะห์โมเลกุลที่มี

การเรืองแสงที่ดี เพ่ือศึกษาความจ าเพาะ

ในการจับและตัดโปรตีน 

หน่วยวิจัย งบประมาณ

รายได้ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การสงัเคราะห์โมเลกุลขนาดเลก็ชนิดใหม่

เพ่ือศึกษาอนัตรกริิยากบัโปรตีน  

ทุนโครงการกาญจนา

ภิเษก รุ่นที่ 16 

2557-2560 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาปฏกิริิยาระหว่างโปรตีนกบัสาร

สงัเคราะห์ชนิดใหม่ 

ทุนโครงการกาญจนา

ภิเษก รุ่นที่ 13 

2555-2558 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Kriangsak Songsrirote 

ต าแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน.                    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์                      026495000  ต่อ  18218 

Email                              kriangsaks@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

วท.ม. เคมีวิเคราะห์และเคมี 

อนินทรีย์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

Ph.D. Chemistry University of York, UK 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ:  Analytical and Bioanalytical Chemistry  

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 Prapainop, K, Mekseriwattana, W, Siangproh, W, Chailapakul, O, Songsrirote, K. 

 Successive detection of benzoic acid and total parabens in foodstuffs using 

mercaptosuccinic acid capped cadmium telluride quantum dots. Food Control 

2019;96:508-516. 

1.2 Baiya, C, Nannuan, L, Tassanapukdee, Y, Chailapakul, O, Songsrirote, K. The synthesis 

 of carboxymethyl cellulose-based hydrogel from sugarcane bagasse using 

microwave-assisted irradiation for selective adsorption of copper(II) ions. Environ. 

Prog. Sustain. Energy 2018; In press. 

1.3 Siangproh, W, Somboonsuk, T, Chailapakul, O, Songsrirote, K.Novel colorimetric assay 

 for paraquat detection on-silica bead using negatively charged silver nanoparticles. 

Talanta 2017;174:448-453. 
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ต ารา/หนงัสือ:  

- 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Songsrirote K, Naiviriya T, Rungwipoosana T, Gutrasaeng C. The study of properties 

 and nutrient determination of hydrogel made of soybean meal (okara) using  

microwave-assisted heating. Mater Today: Proc. 2017;4:6519-6527. 

1.5 Siangproh W, Chailapakul O, Songsrirote K. Simple and fast colorimetric inorganic arsenic 

 selectively adsorbed onto ferrihydrite-coated silica gel using silver nanoplates. 

Talanta2016;153:197-202.  

2.1 Supachai Thongsuksaengcharoen, Siritron Samosorn, Kriangsak Songsrirote. A facile 

 synthesis of self-catalytic PVP/PVA/ Citric acid hydrogel using sodium 

hydrogencarbonate as a gelling agent. The 9th RMUTP International Conference on 

Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges 

Towards the Digital Society, 21-22 June 2018. 7-22. 

2.2 เพชรรัตน์ รักช้าง, นวลละออ รัตนวิมานวงศ์, เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์. การวิเคราะห์ปริมาณอาร์ 

 เซนิกในน้าผิวดินโดยวิธกีารตรวจวัดสขีองพีเอชอนิดิเคเตอร์. การประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน คร้ังที่ 62561:167-174. 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม253 เคมีวิเคราะห์1 

คม290 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ 1 

คม355 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

คม370 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา 

คม394 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

คม397 ปฏบัิติการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม453 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

คม479 เคมีสิ่งแวดล้อม 

คม594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การพัฒนาระบบวิเคราะห์แบบซีเควนเชียวอนิ

เจคชันส าหรับตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนสาร

หนูในดินและแหล่งน า้ด้วยการเปล่ียนแปลง

สมบัติทางแสงของจุดควอนตัมและอนิดิเค

เตอร์ 

ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ  

2561 หัวหน้า

โครงการ 

การประยุกต์ใช้คาร์บอนดอทวาวแสงที่

สงัเคราะห์จากกากถั่วเหลืองผ่านคล่ืน

ไมโครเวฟส าหรับตรวจวัดโลหะหนัก 

งบประมาณเงิน

รายได้ (เงินอุดหนุน

จากรัฐบาล)  

2561 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์ไคโซนไฮโดรเจลจากเกลด็ปลา

นิลโดยการใช้คล่ืนไมโครเวฟส าหรับดูดซับ

โลหะหนัก 

งบประมาณเงิน

รายได้ คณะ

วิทยาศาสตร์  

2561 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาควอนตัมฟลูออเรสเซนต์ส าหรับใช้

งานส าหรับอุปกรณ์การแพทย์ 

ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ  

2562 ผู้ร่วมวิจัย 

องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์เพ่ือนวัตกรรม

ทางการตรวจวัด 

สกว. เมธวิีจัย 2560-2562 ผู้ร่วมวิจัย 

การศึกษาคุณสมบัติและตรวจวัดปริมาณ

สารอาหารในไฮโดรเจลที่ผลิตจากกากถั่ว

เหลืองด้วยกระบวนการให้ความร้อนแบบปกติ

และการใช้คล่ืนไมโครเวฟ 

ทุนวิจัยงบเงินรายได้

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักและยาฆ่าแมลง ทุนจากเมธวิีจัยอาวุโส 

สกว. 

2557-2558 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ณัฐพล  อภิรติกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) NuttaponApiratikul 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000-9 ต่อ 18220 

Email          nuttapona@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2548 

วท.ม. เคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2550 

ปร.ด. เคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีอนิทรีย์  

 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 Lomchoey N,Panseeta P,Boonsri P,Apiratikul N,Prabpai S, KongsaereeP, 

 Suksamrarn S. New bioactive cyclopeptide alkaloids with rare terminal unitfrom  

the root bark of Ziziphus cambodiana. RSC Adv2018;8:18204–18215. 

1.2 Apiratikul N,Kumpun, S,Yingyongnarongkul B, Solid-phase synthesis and anticancer 

 activity of diarylheptanoid amide derivatives. KKU Sci. J. 2018;46:14-23. 

1.3 Chaichompoo W,Chokchaisiri R, Apiratikul N,Chairoungdua A, Yingyongnarongkul, B 

 Chunglok W, Tocharus C,Suksamrarn A. Cytotoxic alkaloids against human colon 

adenocarcinoma cell line (HT-29) from the seed  embryos of Nelumbonucifera. 

Med. Chem. Res. 2018;27:939-943. 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

             - 

4.  ภาระงานสอน  

1.4Sanitta P, Apiratikul N, Niyomtham N, Yingyongnarongkul B, Assavalapsakul W, 

 Panyim S, UdomkitA.Cholesterol-based cationic liposome increases dsRNA protection 

ofyellow head virus infection in Penaeusvannamei. J Biotechnol 2016;228:95-102. 

1.5Radchatawedchakoona W, Bamrungsuk S, Namwijit S, Apiratikul N, Sakee U,  

 Yingyongnarongkul B. A New 3’-Prenyloxypsoralen from the raw fruits of        

aeglemarmelos and its cytotoxic activity. Natt Prod Commun 2015;10:1973-5. 

1.6 Niyomtham N, Apiratikul N, Suksen, K,  Opanasopit, P, Yingyongnarongkul, B. Synthesis 

 and in vitro transfection efficiency of spermine- based cationic lipids with different 

central core structures and lipophilic tails. Bioorg Med Chem Lett 2015;25:496-503. 

 

2.1 Kumpairee P, NiyomthamN, Apiratikul N,Yingyongnarongkul B. Synthesis of novel 

 neutral helper lipids with amino acids as polar headsPure and applied chemistry  

international conference (PACCON 2018), Songkhla, Thailand, 2018;NP59-63. 

2.2  BumrungsriK, Kanokudom S, Sornkaew N,Apiratikul  N, Suksamrarn A, Assavalapsakul 

 W. Screening of bioactive compounds from Rauvolfiaserpentina, Stephaniasuberosa 

and Curcuma comosa for inhibition of DENV-2 from infecting HepG2 cells. The  

International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines (ICPAM  

2017), Burapha University, Chonburi, Thailand, 2017;215-219. 

2.3 Kumjun S, Apiratikul N, Rukachaisirikul T. Chemical constituents and cytotoxic activity  

 of Cissampelos pareira. Pure and applied chemistry international conference (PACCON 

2016), Bangkok, Thailand, 2016;1069-72. 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม101  เคมีทั่วไป 2 

คม106 เคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม196 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

http://www.researchgate.net/publication/269724316_Synthesis_and_in_vitro_transfection_efficiency_of_spermine-based_cationic_lipids_with_different_central_core_structures_and_lipophilic_tails
http://www.researchgate.net/publication/269724316_Synthesis_and_in_vitro_transfection_efficiency_of_spermine-based_cationic_lipids_with_different_central_core_structures_and_lipophilic_tails
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การสงัเคราะห์ไขมันประจุบวกที่มีสเปอร์มีน

เป็นส่วนมีข้ัวและอะมิโนกรีเซอรอลที่มีอิ

แนนทโิอเมอร์เดียวเป็นส่วนโครงสร้างหลักต่อ

ประสทิธภิาพในการพาดีเอน็เอเข้าสู่เซลล์ 

 

เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

 

2561 หัวหน้าโครงการ 

การแยกและศึกษาสมบัติของเช้ือเอนโดไฟทท์ี่

เจริญอยู่ในมันส าปะหลังและการน าม

ประยุกต์ใช้ 

ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

การสงัเคราะห์บนวัฏภาคของแขง็และความ

เป็นพิษต่อเซลล์มะเรง็ของอนุพันธไ์ดเอริล

เฮปทนอยด์ 

เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

 

2559 หัวหน้าโครงการ 

 

คม 221 เคมีอนิทรีย์ 

คม 292 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

คม 423 เคมีอนิทรีย์ขั้นสูง 

คม 468 โครงงานเคมี 

คม 475 เคมีเภสชั 

คม 527 ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู 

คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ 

คม 624 การสงัเคราะห์ขั้นสูงทางเคมีอนิทรีย์ 

คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 

คม 783 การออกแบบและค้นพบยา 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Nuanlaor  Ratanawimarnwong 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18222 

Email          nuanlaorr@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 

วท.ม. เคมีวิเคราะห์และเคมี 

อนินทรีย์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 

ปร.ด. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์  โฟลอนิเจคชันอะนาลิสสิ  

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1  Buking S, Seatear P, Tiyapongpattana W, Uraisin K, Wilairat P, Nacapricha Dand 

 Ratanawimarnwong N. Microfluidic paper-based analytical device for quantification of 

lead using reaction band- length for identification of bullet hole and its potential for 

estimating firing distance. Anal. Sci. 2018; 34: 83-89.  

1.2   Choengchan N, Poontong B, Mathaweesansurn A, Maneerat N, Motomizu S, 

 Ratanawimarnwong N, and Nacapricha D. A ‘Dual-acceptor Channel’ membraneless 

gas- diffusion unit for simultaneous determination of ethanol and acetaldehyde in 

liquors using reverse flow injection. Anal. Sci. 2018; 34: 169-175. 
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สิทธิบตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

       - 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

1.3  Inpota P, Strzelak K, Koncki R, Sripumkhai W, Jeamsaksiri W, Ratanawimarnwong 

 N, Wilairat P, Choengchan N, Chantiwas Rand Nacapricha D.  Microfluidic analysis 

with front-face fluorometric detection for the determination of total inorganic iodine in 

drinking water. Anal. Sci. 2018; 34: 161-167. 

1.4Pansri P, Sumantakul S, Wongpakdee T, Fukana N, Ratanawimarnwong N, Sitanurak 

 J, Nacapricha D.  Membraneless gas- separation microfluidic paper- based analytical 

devices for direct quantitation of volatile and nonvolatile compounds.  Anal.Chem. 

2017;88:8749-8756. 

1.5 Alahmad W, Pluangklang T, Mantim T, Cerdàe V, Wilairat P, RatanawimarnwongN, 

 Nacapricha D. Development of flow systems incorporating membraneless vaporization 

units and flow-through contactless conductivity detector for determination of dissolved 

ammonium and sulfide in canal water. Talanta 2017;177:34-40. 

1.6  Chantipmanee N, Alahmad W, Sonsa-ard T, Uraisin K, Ratanawimarnwong N, 

 Mantim T, Nacapricha D.  Green analytical flowmethod for thedetermination of total 

sulfite in wine using membraneless gas– liquid separation with contactless conductivity 

detection. Anal. Meth. 2017;9:6107-6116. 

1.7  Sitanurak J, Inpota P, Mantim T, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, Nacapricha D.   

 Simultaneous determination of iodide and creatinine in human urine by flow analysis 

with an on-line sample treatment column. Analyst 2015;140:295. 

1.8 อยู่ระหว่างการย่ืนขอสทิธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา เร่ือง 'เอทานอลเซนเซอร์ส าหรับ 

 แกส๊โซฮอล์' เลขที่ค าขอสิทธิบัตร 1001000496 เมื่อ 26 มีนาคม 2553 

1.9 อยู่ระหว่างการย่ืนขอสทิธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง “การประดิษฐ์เคร่ืองวัด 

 ปริมาณแอลกอฮอล์ในน า้มันเช้ือเพลิง” เลขที่ค าขอ 0601003935 วันที่ย่ืนค าขอ 17  

สงิหาคม 2549   

1.10 อยู่ระหว่างการย่ืนขอสิทธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง “กระบวนการสกดัพร้อม 

 ตรวจวัดปริมาณสารในทนัทด้ีวยเคร่ืองมือแบบอตัโนมัติ “เลขที่ค าขอ 0701002170วันที่

ย่ืนค าขอ 1 พฤษภาคม 2550 
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4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

วิธกีารตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียอย่าง

ง่าย ในตัวอย่างน า้คลองแสนแสบ 

ทุนเงินงบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

2561 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาระบบวิเคราะห์แบบฉีดไหล

ส าหรับตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนสารหนู

ในแหล่งน า้ด้วยการเปล่ียนแปลงสมบัติ

ทางแสงของจุดควอนตัมและอนิดิเคเตอร์ 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจาก

ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

2561 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้าระวังคุณภาพแหล่ง

น า้ทางไกลเพ่ือการประมงชายฝั่งทะเล 

จังหวัดสมุทรสาคร 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย

การเกษตร ส านักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร  

2558-2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์

ในเคร่ืองด่ืมและยาน า้ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ทุนเงินงบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม253 เคมีวิเคราะห์ 1 

คม254 เคมีวิเคราะห์ 

คม297 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์  

คม353 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 2 

คม397 ปฏบัิติการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม558 เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี 

คม594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

คม655 เทคนิคการแยกสาร 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  พนารัตน์ อรุณรัติยากร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Panarat Arunrattiyakorn 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18224 

Email          panarata@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จ 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2539 

วท.ม ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

Ph.D. Biomolecular Science Okayama University, JAPAN 2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การปรับเปล่ียนโครงสร้างสารด้วยตัวเร่งปฏกิริิยาชีวภาพ  

 

ผลงานทางวิชาการ   

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 Arunrattiyakorn P, Kuno M, Aree T, Laphookhieo S, Sriyatep T, Kanzaki H, Chavez A G 

 M, Wang Y,Andersen R. Biotransformation of β‑Mangostin by an Endophytic Fungus 

of Garcinia mangostana to Furnish Xanthenes with an Unprecedented Heterocyclic 

Skeleton. J. Nat. Prod. 2018;81:2244-50 

1.2 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S. Fed-batch fermentation of indole- 

 3- acetic acid production in stirred tank fermention by red yeast Rhodosporidium 

paludigenum.  Biotechnol Bioprocess Eng 2016;21:414-21. 

1.3 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S. Indole-3-acetic acid biosynthetic 

 pathways in the basidiomycetous yeast Rhodosporidium paludigenum. Arch Microbiol 

2016;198:429-37. 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

- 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S. Indole-3-acetic acid production by  

 newlyisolated red yeast Rhodosporidium paludigenum.  Gen Appl Microbiol 2015; 

61:1-9. 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม105 เคมีพ้ืนฐาน 1 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม195 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 1 

คม241 ชีวเคมี 1 

คม296 ปฏบัิติการชีวเคมี 

คม341 ชีวเคมี 2 

คม541 ชีวเคมีขั้นสงู 1 

คม542 ชีวเคมีขั้นสงู 2 

คม543 เทคโนโลยีเอนไซม์ 

คม596 เทคนิคส าหรับการท าวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล   

คม641 ชีวเคมีขั้นสงู                       

คม642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี 

คม643 ชีวฟิสกิสข์องโปรตีน 

คม644 พันธุวิศวกรรม 

คม645 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

คม691 ปฏบัิติการพันธุวิศวกรรม 

คม677  การออกแบบการทดลองทางเคมี 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศึกษาหนอนกนิพลาสติก ทุนรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2560 หัวหน้าโครงการ 

การปรับเปล่ียนโครงสร้างสารแมง

โกสตินด้วยปฏกิริิยาของเอนไซม์จากรา

เอนโดไฟต์ 

ทุนรายได้มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ 

 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  แพน ทองเรือง 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Pan Tongraung 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18455 

Email          ptongraung@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2537 

วท.ม. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

วท.ด. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีอนินทรีย์ เคมีซุปราโมเลกุล 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ(ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 ภมูิรัตน์ นุสวุรรณ, แพน ทองเรือง, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, เข้ม พุ่มสะอาด, มะยูโซะ๊ กูโน.  

ตัวตรวจจับฟลูออไรด์อย่างจ าเพาะเจาะจงที่ได้จากอนุพันธ์อิมีน-ฟีนอล. วารสารวิทยาศาสตร์

บูรพา 2559;21(2):72-85. 

1.2 ปิยรัตน์ ดรบัณฑติ, แพน ทองเรือง, อลิศา เสนามนตรี. ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรม 

แนะน าการเข้าห้องปฏิบัติการเคมีออนไลน์ส าหรับนิสิตช้ันปีที่  1 ระดับปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตร์. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

2558;6(2):209-16. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1  Aussawaponpaisana P, Nusuwana P, Tongraunga P, Jittangpraserta P, Pumsa-ardbK, 

  Kuno M. Fluorescent Chemosensor for Cu2+ based on Schiff base- 

   naphthalene-2-ol, Materials Today: Proceedings. 2017;4:6022-6030. 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 
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4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การพัฒนาการวิเคราะห์ Fe(III) แบบ

มองเหน็ได้ด้วยตาเปล่าโดยใช้อนุภาคนา

โนเงินที่ถูกดัดแปลงผิวด้วย Schiff base-

naphthalene-2-ol และ 4-

aminothiophenol 

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2562 หัวหน้า

โครงการ 

ตัวตรวจจับ Cu2+ โดยใช้ Schiff base-

naphthalene-2-ol modified silver 

nanoparticles  

ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ  

2559 หัวหน้า

โครงการ 

Colorimetric chemosensorตัวใหม่ที่

จ าเพาะเจาะจงกบั Cu2+ และ F- 

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม312 เคมีอนินทรีย์ 1 

คม313 เคมีอนินทรีย์ 2 

คม315 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 1 

คม316 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 2 

คม493 ปฏบัิติการเคมีอนินทรีย์ 

คม511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสงู 

คม516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน 

คม517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาเคมีอนินทรีย์ 

คม530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 

คม612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 

คม716 การประยุกต์เชิงเคมีของทฤษฎีกลุ่ม 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  มะยูโซะ๊ กูโน 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mayuso kuno 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18461 

Email          mayuso.kuno@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538 

วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีคอมพิวเตอร์ การออกแบบโมเลกุลยาหรือตัวยับย้ัง  

 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 ชฎาวรรณ สขุัมศรี มะยูโซะ๊ กูโน และชัชฎาภรณ์ พิณทอง. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 

 ตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง ปริมาณสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. 2561;17:47-53. 

1.2 กญัญาณี ใบเนียม, มะยูโซะ๊ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการศึกษา 

 เร่ืองตารางธาตุ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิชาการ Verridian E-Journal 

2558;8(1):107-18. 

1.3 ภัทรสดุา ภาสศักด์ิชัย, มะยูโซะ๊ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ปฏกิริิยา 

 เคมี ส าหรับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2.  วารสารวิชาการ Verridian E-Journal 

2558;8(1):483-92. 
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

          - 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 

4.ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Wasukan N, luatioSrisung S, Kuno M, Kulthong K, Maniratanachote R. Interaction 

 evaluation of silver and dithizone complexes using DFT calculation and NMR analysis. 

Spectrochemica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 

2015;149:830-38. 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม195 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 1 

คม231 เคมีเชิงฟิสกิส์ 1 

คม235 เคมีเชิงฟิสกิส์ 1 

คม332 เคมีเชิงฟิสกิสส์ าหรับครู 

คม336 เคมีเชิงฟิสกิส์ 2 

คม433 เคมีเชิงฟิสกิส์ 3 

คม475 เคมีเภสชั 

คม494 ปฏบัิติการเคมีเชิงฟิสกิส์ 

คม531 เคมีเชิงฟิสกิสข์ั้นสูง 

คม534 วิธคีณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม 

คม539 อุณหพลศาสตร์ขั้นสงู 

คม584 คอมพิวเตอร์ส าหรับการสอนเคมี 

คม636 เคมีค านวณขั้นสูง 

คม638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์ 

คม730 เคมีควอนตัม 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

Colorimetric chemosensor ตัวใหม่ที่

จ าเพาะเจาะจงกบั Cu2+ และ F- 

ทุนเงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

ตัวตรวจจับไอออนของโลหะทรานซิชันด้วย

การเปล่ียนสโีดย Schiff base - 

naphthalene-2-ol 

ทุนเงินรายได้

มหาวิทยาลัยศรีนค

ริน 

ทรวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สจิุตรา ศรีสงัข์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Sujittra Srisung 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18209 

Email          sujittras@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

M.S. Chemistry University of Missouri, St.Louis, USA 2547 

Ph.D. Chemistry University of Missouri, St.Louis, USA 2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Inorganic chemistry,Applications of coordination chemistry to biological problems, Bioinorganic 

Chemistry, Metal toxicity, Nanotoxicity, Metal coating, Precious metal refining 

 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 นุจรินทร์ วะสกุนั, ระวิวรรณ มณีรัตนโชติ, มะยูโซะ๊ กูโน, สจิุตรา ศรีสงัข์ การวิเคราะห์อนุภาค   

 ซิลเวอร์นาโนปริมาณต ่าที่รวดเร็วในตัวกลางที่ เป็นของเหลวโดยใช้สารเทียบสีที่ มี

ความจ าเพาะ วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561;34(1):167-

186. 

1.2 นุจรินทร์ วะสกุนั, มะยูโซะ๊ กูโน, สจิุตรา ศรีสงัข์ ความจ าเพาะและโครงสร้างของสารประกอบ 

 เชิงซ้อนคอปเปอร์ อนุภาคคอมเปอร์นาโน และโซเดียม กับกรดพิโคลินิก วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561;37(4):525-533. 

1.3 Suwanjang W., Khongniam B. Srisung S., Prachayasittikul S., Prachayasittikul V.   

 Neuroprotective effect of Spillanthes acmella Murr.  On pesticide- induced neuronal cells 

dealth. Asian Pacific Journals of Tropical Medicine2017;10(1):35-41. 
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3. ต ารา/หนงัสือ 

- 

4.  ภาระงานสอน  

1.4 Wasukan N, Srisung S, Kulthong K, Boonrungsiman S, Maniratanachote R.Determination 

 of silver in personal care nanoproducts and effects on dermal exposure.   J Nanopart 

Res2015;17:425. 

1.6  Wasukan N, Srisung S, Kuno M, Kulthong K, Maniratanachote R. Interaction evaluation 

 of silver and dithizone complexes using DFT calculations and NMR analysis. 

Spectrochimi Acta A Mol Biomol Spectrosc 2015;149: 830-838. 

 
2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1 จักรกริสน์ คัญทพั, สจิุตรา ศรีสงัข์. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการย่อยแบบ 

 เปียกของอนุภาคเงินนาโนที่มีต่อข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข6. นเรศวรวิจัยคร้ัง

ที่ 12 และนวัตกรรมกบัการพัฒนาประเทศ, 21-22 กรกฏาคม 2559, หน้า 377-383. 

2.2 Srisuwan S, Srisung S. Optimization study on Copper Cementation from Refining  

 Wastewater, Burapha University International Conference 2015;736-741. 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม101 เคมีทั่วไป 2 

คม312 เคมีอนินทรีย์ 1 

คม313 เคมีอนินทรีย์ 2 

คม315 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 1 

คม413 เคมีอนินทรีย์ 3 

คม493 ปฏบัิติการเคมีอนินทรีย์ 

คม511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสงู 

คม516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน 

คม517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาเคมีอนินทรีย์ 

คม612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 

คม714 เคมีชีวอนินทรีย์ 



147 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

การพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษของนิสิต

ระดับบัณฑติศึกษาผ่านสื่อ English 

Mate 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณเงินรายได้

บัณฑติวิทยาลัย 

2560 หัวหน้าโครงการ 

การประเมินความเสถียรของ

สารประกอบเชิงซ้อนอนุภาคซิงค์ออก

ไซด์กบัลิแกนด์ DMSA 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2560 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาสมบัติของเชิงซ้อนกบั

อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยแบบจ าลอง

ทางคอมพิวเตอร์และวิธี UV-Vis 

Spectroscopy 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณเงินรายได้

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การวิเคราะห์ปริมาณซิงค์ออกไซด์

ตัวอย่างชีวภาพจากหนอนไหมที่ได้รับ

ใบหม่อนผสมอนุภาคนาโน ซิงค์ 

ออกไซด์ 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

คม 761 สมัมนาเคมีประยุกต์ 1 

คม 762 สมัมนาเคมีประยุกต์ 2 

คม 763 สมัมนาเคมีประยุกต์ 3 

คม 764 สมัมนาเคมีประยุกต์ 4 

วท 302 ภาษาองักฤษส าหรับนักเคมี 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สเุชาวน์  ดอนพุดซา 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Suchao  Donpudsa 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18218 

Email          suchao@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย 2547 

วท.ด. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ชีวเคมีและอณชีูววิทยา 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 Visetnan S, Donpudsa S, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V. Silencing of a Kazal- type 

 serine proteinase inhibitor SPIPm2 from Penaeus monodon affects YHV susceptibility 

and hemocyte homeostasis. Fish and Shellfish Immunology 2018; 79: 18-27. 

1.2 อรวรรณ เปียพรัด และ สเุชาวน์ ดอนพุดซา. ฤทธิ์การยับย้ังจุลชีพของครัสทนิชนิดที่ 2 ในกุ้งขาว 

 (Litopenaeus vannamei). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2561;4:103-112. 

1.3 Visetnan S, Supungul P, Tassanakajon A, Donpudsa S, Rimphanitchayakit V. A single 

 WAP domain- containing protein from Litopenaeus vannamei possesses antiproteinase 

activity against subtilisin and antimicrobial activity against AHPND- inducing Vibrio 

parahaemolyticus. Fish and Shellfish Immunology 2017;68:341-348. 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Tunkham P, Donpudsa S, Dornbundit P. Development of STEM Activities in Chemistry  

 on “Protein” to Enhance 21st Century Learning Skills for Senior High School Students. 

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts 2016;16:217-

234. 

 

2.1 Suchao Donpudsa, Potiwat Kongsan, Rattawit Janyong, Kriangkai Engopasnan, Supakan 

 Rattanakon. Extraction of curcumin and phenolic compounds from turmeric using 

β-cyclodextrin for antimicrobial activity against S. mutans. In: Proceedings of 

“Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)”. 

Centra Government Complex Hotel & Convention Centre Bangkok, Thailand, 2017 

February 2-3, p. 1011-1015. 

  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  

คม241 ชีวเคมี 1 

คม296 ปฏบัิติการชีวเคมี 

คม341 ชีวเคมี 2 

คม447 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี 

คม467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

คม543 เทคโนโลยีเอนไซม์ 

คม596 เทคนิคส าหรับการท าวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล   

คม644 พันธุวิศวกรรม 

คม691 ปฏบัิติการพันธุวิศวกรรม 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

กลไกระดับโมเลกุลของการ

ตอบสนองของภมูิคุ้มกนัในกุ้ง 

ทุนเมธวิีจัยอาวุโส ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาผลิตภัณฑก์มัม่ีสมุนไพรที่

มีฤทธิ์ต้านแบคทเีรียในช่องปาก 

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  กุลวดี  ดลโสภณ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Kulvadee  Dolsophon 

ต าแหน่งทางวิชาการ     - 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      081-401-9383 

Email          kulvadee@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 

วท.ม. เคมีอนิทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 

ปร.ด. เคมีอนิทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีอนิทรีย์สังเคราะห์ 

 

ผลงานทางวิชาการ   

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 Ackermann SM, Dolsophon K, Monakhova YB, Kuballa T, Reusch H, Thongpanchang T, 

Bunzel M, Lachenmeier DW. Automated multicomponent analysis of soft drinks using 1D 

1H and 2D 1H-1H J-resolved NMR spectroscopy. Food Anal Methods 2017;10:827–36. 

1.2 Dolsophon K, Soponpong J, Kornsakulkarn J, Thongpanchang C, Prabpai S, Kongsaeree 

P, Thongpanchang T. F-THENA: a chiral derivatizing agent for the determination of the 

absolute configuration of secondary aromatic alcohols with a self-validating system. Org 

Biomol Chem 2016;14:11002–12. 

1.3 Dolsophon K, Ruangsupapichat N, Soponpong J, Sungsuwan S, Prabpai S, Kongsaeree P,  

Thongpanchang T. Tetrahydro-1,4-epoxynaphthalene-1-carboxylic acid: a chiral 

resolving agent for the resolution and absolute configuration assignment of 7,7’-substituted 

1,1’-bi-2-naphthols. Tetrahedron:Asymmetry 2016;27:1113–20. 

 

mailto:kulvadee@g.swu.ac.th
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

3.  ต ารา/หนงัสือ/บทความวิชาการ 

- 

4. ภาระงานสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 

คม191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม223 เคมีอนิทรีย์ส าหรับครู 1 

คม295 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ 

คม323 เคมีอนิทรีย์ 2 

คม474 เคมีพอลิเมอร์ 

คม522 เคมีอนิทรีย์ขั้นสูงส าหรับครู 

คม525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอนิทรีย์ 

คม528 เคมีอนิทรีย์เชิงฟิสกิส์ 

คม661 สมันาเคมีศึกษา 1 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ฐิติรัตน์ แม้นทมิ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Thitirat  Mantim 

ต าแหน่งทางวิชาการ     - 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18222 

Email          thitiratm@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

ปร.ด. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์  โฟลอนิเจคชันอะนาลิสสิ  แคปิลลารีอเิลก็โทรโฟรีซิส 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 Suwanrut J, Chantipmanee N, Kamsong W, Buking S, Mantim T, Saetear P,Nacapricha D. 

 Temperature-dependent schlieren effect in liquid flow for chemicalanalysis.Talanta 

2018;188:74–80. 

1.2 Alahmad W, Pluangklang T, Mantim T, Cerdà  V, Wilairat P, Ratanawimarnwong N, 

 Nacapricha D, Development of flow systems incorporating membraneless 

vaporizationunits and flow-through contactless conductivity detector for 

determination of dissolved ammonium and sulfide in canal water. Talanta 2018; 

177; 34–40. 

1.3 Chantipmanee N, Alahmad W, Sonsa-ard T, Uraisin K, Ratanawimarnwong N,  

 Mantim T, Nacapricha D. Green analytical flow method for the determination of total 

sulfite in wine using membraneless gas–liquid separation with contactless 

conductivity detection. Anal. Methods 2017;9:6107–6116. 

 



154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิบตัร 

 

 

 

 

 

 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Sitanurak J, Inpota P, Mantim T, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, Nacapricha D. 

 simultaneous determination of iodide and creatinine in human urine by flow 

analysis with an on-line sample treatment column. Analyst 2015;140:295-302. 

1.5  Choengchan N, Mantim T, Inpota P, Nacapricha D, Wilairat P, Jittangprasert P, 

 Waiyawat W, Fucharoen S, Sirankpracha P, Phumala Morales N. Tandem 

Measurements of iron and creatinine by cross injection analysis with application to 

urine from thalassemic patients. Talanta 2015;133:52-58. 

 

1.6 เร่ือง “กระบวนการสกดัพร้อมตรวจวัดปริมาณสารในทนัทด้ีวยเคร่ืองมือแบบอตัโนมัติ “เลขที่ค า 

 ขอ 0701002170 วันที่ย่ืนค าขอ 1 พฤษภาคม 2550  ได้สทิธบัิตรเลขที่  52458 ออกให้

เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 หมดอายุวันที่  30 เมษายน 2570 

1.7 อยู่ระหว่างการย่ืนขอสทิธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง “การประดิษฐ์เคร่ืองวัด 

 ปริมาณแอลกอฮอล์ในน ้ามันเช้ือเพลิง” เลขที่ค าขอ 0601003935 วันที่ ย่ืนค าขอ 17 

สงิหาคม 2549   

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม253 เคมีวิเคราะห์ 1 

คม350 เคมีวิเคราะห์ 

คม390 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ 2 

คม397 ปฏบัิติการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 

คม654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

คม655 เทคนิคการแยกสาร 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

การพัฒนาเคร่ืองตรวจวัดค่าการน าไฟฟ้าแบบ

ไม่สัมผัสสารละลายและวัดค่าทางแสง ร่วมกบั

การใช้อุปกรณ์ไอระเหยแบบไม่ใช้เมมเบรนใน

ระบบการไหล ส าหรับหาปริมาณของซัลไฟต์

และเอทานอลในไวน์ 

ทุนส่งเสริมนักวิจัย

รุ่นใหม่ ส านักงาน

กองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

2558-2560 หัวหน้าโครงการ 

โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน า้

ทางไกลเพ่ือการประมงชายฝั่งทะเล จังหวัด

สมุทรสาคร 

ทุนอุดหนุน

โครงการวิจัย

การเกษตร 

ส านักงาน

พัฒนาการวิจัย

การเกษตร 

2558 -2559 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  พรทพิย์ บุญศรี 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Pornthip Boonsri  

ต าแหน่งทางวิชาการ     - 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18206 

Email          pornthipb@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยทกัษิณ 2545 

วท.ม. เคมีเชิงฟิสกิส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 

ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีเชิงฟิสกิส ์เคมีคอมพิวเตอร์  

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Lomchoey N,  Panseeta P,  Boonsri P, Apiratikul N, Prabpai, S,  Kongsaeree P,   

 Suksamrarn S.  New bioactive cyclopeptide alkaloids with rare terminal unit from the 

root bark of Ziziphuscambodiana.  RSC Adv. 2018;8:18204–18215. 

1.2 Makjan S, Boonsri P, Jatechan C, Kanjana K.A high-temperature setup of nuclear reactor 

 cooling system for the study of zinc effect on corrosion in stainless steel. International 

Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)2018;7:16-19. 

1.3  Thammaporn R, Yagi-Utsumi M, Yamaguchi T, Boonsri P, Saparpakorn P, 

 Choowongkomon K, Techasakul S, Kato K, Hannongbua S. NMR characterization of 

HIV-1 reverse transcriptase binding to various non- nucleoside reverse transcriptase 

inhibitors with different activities. Sci Rep 2015;5:Article number: 15806. 
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

 

 

 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Jaitrong M, Samosorn S, Boonsri P, Thamvapee P, Watanapokasin R, Pivsa-Artf S. 

 Design and Synthesis of Berberine Derivatives as PMK Inhibitors in Cholesterol 

Biosynthesis. Conference Proceedings.ACENS; Asian Conference on Engineering and 

Natural Sciences. Osaka, Japan. 2018;437-448. 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม101 เคมีพ้ืนฐาน 

คม103 เคมีทั่วไป 

คม105  เคมีพ้ืนฐาน 1 

คม191  ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 

คม193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 

คม195 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 

คม197 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 1 

คม291 ปฏบัิติการเคมีเชิงฟิสกิส ์1 

คม336 เคมีเชิงฟิสกิส์ 2 

คม433 เคมีเชิงฟิสกิส ์ 3 

คม494 ปฏบัิติการเคมีเชิงฟิสกิส์ 

คม530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 

คม533 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี 

คม534 วิธคีณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม 

คม585 เคมีค านวณ 

คม636 เคมีค านวณขั้นสูง 

คม643 ชีวฟิสกิสข์องโปรตีน 

คม670 ระเบียบวิธวิีจัย 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การออกแบบและสงัเคราะห์สารอนุพันธ์

เบอร์เบอรีนที่มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ 

HMG-CoA Reductase 

เงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาเชิงทฤษฎีเพ่ือออกแบบโพลิเม

อร์ชนิดใหม่ที่มีหมู่คาร์บาโซลต่อกบั

โมเลกุล donor-acceptor เพ่ือ

ประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์เรืองแสง OLED 

ทุนวิจัยเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2560 หัวหน้าโครงการ 

การออกแบบและสงัเคราะห์สารอนุพันธ์

เบอร์เบอรีนให้เป็นสารชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์

ลดคอเลสเตอรอล 

ทุนวิจัยเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลของเอนไซม์

ฟอสโฟเมวาโลเนตไคเนสและซับส

เตรต/ตัวยับย้ัง โดยระเบียบวิธกีาร

ผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและ

กลศาสตร์โมเลกุล 

ทุนวิจัยเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การคัดเลือกหาสารธรรมชาติจาก

ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย ที่สามารถยับย้ัง

การท างานของเอนไซม์ ACCase ในหญ้า

ข้าวนก (Echinochloa crus-galli) ที่ด้ือ

ยาปราบวัชพืช 

ทุนวิจัยเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การใช้เคมีคอมพิวเตอร์ศึกษา

ความสัมพันธท์างโครงสร้างและกลไก

การเป็นสารต้านอนุมูลอสิระของเอนโท

ไซยานิน ต่อการยับย้ังปฏกิริิยา

ออกซิเดชันของไขมัน LDL 

ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ศิริขวัญ พลประทปี 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Sirikwan Ponprateep 

ต าแหน่งทางวิชาการ     - 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18222 

Email          sirikwanp@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546 

วท.ม ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

วท.ด ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ชีวเคมีและอณชีูววิทยา  

 

ผลงานทางวิชาการ   

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Matjank W, Ponprateep S, Rimphanitchayakit V, Tassanakajon A, Somboonwiwat K, 

 Vatanavicharn Tipachai. Plasmolipin, PmPLP1, from Penaeus monodon is a potential 

receptor for yellow head virus infection. Developmental and Comparative Immunology 

2018; 88:137-143. 

1.2 Boonrawd S, Mani R, Ponprateep S, Supungul P, Masrinoul P, Tassanakajon A, 

 Rimphanitchayakit V.  Characterization of PmSpatzle 1  from the black tiger shrimp 

Peneaus monodon. Fish and shellfish Immunology 2017;65:88-95.  

1.3 Ponprateep S, Vatanavicharn T, Lo CF, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V. 

 Alpha-2-macroglobulin is a modulator of prophenoloxidase system in pacific white 

shrimp Litopenaeus vannamai. Fish and Shellfish Immunology 2017;62:68-74. 
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 

4.  ภาระงานสอน 

 

รหสัวิชา รายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 

คม241 ชีวเคมี 1 

คม296 ปฏบัิติการชีวเคมี 

คม341 ชีวเคมี 2 

คม 447 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี 

คม 641 ชีวเคมีขั้นสงูส าหรับครู 

2.1 วิสนัต์ เช้ือวงศ์, ธปิชัย วัฒนวิจารณ์, ศิริขวัญ พลประทปี. การโคลนยีน phaC จากแบคทเีรีย 

 Bacillus sp. สายพันธุ์ SWU44 ในการผลิตโปรตีนลูกผสมโพลลีไฮดรอกซีบิวทเีรตซีนเทส

และการสะสมพีเอชบี ใน Escherichia coli. การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังที่ 

3 2561;501-510. 

2.2 วัชรายา มาศแจ้ง, ศิริขวัญ พลประทปี, ธปิชัย วัฒนวิจารณ์. การผลิตโปรตีนลูกผสม 

 พลาสโมไลปินจาก Escherichia coli. การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังที่ 3 

2561;511-518.   

2.3 อมรเทพ ถาน้อย,  นวพร แก้วพันธ,์ นริศรา นาค าโฮม,  อาสาฬดา จันทร์แก้วแร่, ศิริขวัญ พล 

 ประทีป, ธิปชัย วัฒนวิจารณ์. การพัฒนาการวิเคราะห์เทคนิคเชิงสีลิวโคคริสตัลไวโอเลต 

(LCV)  ร่ วมกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากปฏิกิ ริ ยา  Loop-mediate Isothermal 

Amplification. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน 

คร้ังที่ 6 2561;255-261.  

2.4 Thanoy, A., Ruckchang, P., Piriyapraditkul, W., Vatanavicharn, T., Ponprateep, S. 

 Anti- tyrosinase, antioxidant activities and phenolic contents of crude extracts from 

Riceberry rice. Pure and applied chemistry international conference proceedings 2017; 

1100-1105. 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

การตรวจสอบอย่างรวดเรว็ในการระบุข้าว

หอมและข้าวไม่หอมด้วยยีน BADH2 โดย

เทคนิค Loop-Mediated isothermal 

amplification 

ทุนงบประมาณแผ่นดิน 

(ส่วนเพ่ิมเติม สกอ.)   

2559 หัวหน้าโครงการ 

ปฏสิัมพันธร์ะหว่างตัวยับย้ังเซรีนโปรตีเนส

ชนิดคาซาล SPIPm2 และโปรตีน

เป้าหมายในการตอบสนองต่อระบบ

ภมูิคุ้มกนักุ้ง 

ทุนรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2559 หัวหน้าโครงการ 

การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระและฤทธิ์

ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส ของไลโปโซมที่

บรรจุสารสกดัเหด็ถั่งเช่าสทีอง 

ทุนรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2559 ผู้ร่วมวิจัย 

การศึกษาหน้าที่ของตัวยับย้ังเซรีนโปร

ตีเนสแอลฟาทูแมก็โคโกลบูลินที่

ตอบสนองต่อการต้านเช้ือไวรัสในกุ้ง 

ทุนรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 หัวหน้าโครงการ 

Identification of white sport syndrome 

virus (WSSV) protein targets of alpha-

2- macroglobulin and their functions in 

shrimp defense system 

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว  

 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ฤทธิ์การยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสาร

สกดัหยาบมะม่วงหาวมะนาวโห่และข้าว

ไรซ์เบอร์ร่ี 

ทุนรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ  

2558 หัวหน้าโครงการ 

การคัดเลือกและศึกษาลักษณะของ

แบคทเีรียผลิตพลาสติกชีวภาพจากน า้เสยี 

ทุนรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

(เพ่ิมเติม) 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ภมูิคุ้มกนัของกุ้งกบัการควบคุมโรค ทุนเมธวิีจัย สกว  2558 ผู้ร่วมวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ศุภกาญจน์  รัตนกร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Supakan Rattanakon 

ต าแหน่งทางวิชาการ      - 

ทีท่ างาน         ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       02-649-5000 ต่อ 18209 

Email           supakanr@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 

ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 

Ph.D. Biochemistry University of Nevada, USA 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ชีวเคมีในพืช  

 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Rattanakon S, Ghan R, Gambetta G, Deluc LG, Schlauch KA, Cramer GR. Abscisic acid   

 transcriptomic signaling varies with grapevine organ.  BMC Plant Biology 2016; 

16:72 

1.2 Rattanakon S, George I, Haynes PA, Cramer GR. Relative quantification of   

 phosphoproteomic changes in grapevine (Vitis vinifera L.) leaves in response to   

abscisic acid. Horticulture Research 2016;3:16029. 

1.3 Praingam N, Rattanakon S. A spectrophotometric method for mercury (II) detection with 

 azomethine h. SWU Sci J 2016;32(1):58-69. 

 

 

 

 

mailto:supakanr@g.swu.ac.th
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 

คม241 ชีวเคมี 1 

คม296 ปฏบัิติการชีวเคมี 

คม370 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา 

คม447 เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวเคมีและอณชีูววิทยา 

คศ480 การสอนเคมี 

วทศ431 บูรณาการวิธวิีทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

วทศ412 สมัมนาทางเคมีศึกษา 

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การเพ่ิมปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระใน

น า้มันร าข้าวจากกระบวนการสกดัเพ่ือ

ยับย้ังการตายของเซลล์ประสาท

เพาะเล้ียง SH-SY5Y 

ทุนนักวิจัยใหม่ วท. 2560 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาการแสดงออกของยีน 

OsMYB121 ในรากของข้าวต่อสภาวะ

แห้งแล้ง 

ทุนโครงการวิจัยจากเงิน

รายได้มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

2.1Donpudsa S, Kongsan P, Janyong R, Engopasnan K, Rattanakon S. Extraction of curcumin 

 and phenolic compounds from turmeric using β-cyclodextrin for antimicrobial activity 

against Streptococcus mutans. Proceeding of PACCON 2017;1011-1015. 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) สชีุวิน โชติชัชวาลย์กุล 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Sucheewin Chotchatchawankul 

ต าแหน่งทางวิชาการ             - 

ทีท่ างาน                            ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์  086-383-5675 

Email                               sucheewin@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 

Ph.D.  Chemistry (Inorganic 

Chemistry)  

University of Wisconsin - 

Madison, USA 

2558 

 

ความเชี่ยวชาญ  

Inorganic synthesis, catalysis, NMR spectroscopy, mechanistic studies and kinetic analysis, air-sensitive 

techniques 

 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 

 

 

 

 

2. สิทธิบตัร 

1.1 Kiriratnikom J, Chotchatchawankul S, Haesuwannakij S, Kiatisevi S, Phomphrai K.  

 Synthesisand characterization of neutral and cationic aluminum complexes supported by 

a furfuryl- containing aminophenolate ligand for ring- opening polymerization of ε-
caprolactone. New J Chem 2018; Advance Article. 

2.1 ภรพิมล วงศ์มหาศิริกุล, สชีุวิน โชติชัชวาลย์กุล, โสภณ แก้วทพิย์, คัมภีร์ พรหมพราย,  

 ผู้ประดิษฐ์.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) , ผู้ขอรับสิทธิบัตร. 

องค์ประกอบตัวเรปฏิกิริยาส าหรับกระบวนการผลิตเกลือของกรดคาร์บอกซิลิกไม่อิ่มตัว

และอนุพันธจ์ากคาร์บอนไดออกไซด์และโอเลฟินส์. ค าขอรับสทิธบัิตรไทย 1701007764. 

2560 ธนัวาคม 25. 



165 

 

 

 

 

 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

     - 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

     - 

4. ภาระงานสอน  

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

CH211 เคมีอนินทรีย์ 

CH313 เคมีอนินทรีย์ 2 

คม100 เคมีทั่วไป 1 

คม316 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 2 

คม516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน 

คม493 ปฏบัิติการเคมีอนนทรี 

วท302 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 

คม197 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 1 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 สชีุวิน โชติชัชวาลย์กุล, ภรพิมล วงศ์มหาศิริกุล, โสภณ แก้วทพิย์, คัมภีร์ พรหมพราย, 

 ผู้ประดิษฐ์. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน), ผู้ขอรับสิทธิบัตร. ตัวเร่

ปฏิกิริยาส าหรับกระบวนการผลิตเดลต้า-แลกโทน จากคาร์บอนไดออกไซด์และ 1,3-บิ

วตะไดอนี. ค าขอรับสทิธบัิตรไทย 1601007808. 2559 ธนัวาคม 28. 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) อทิธพิล    สงัเวียนวงศ์  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Itthipol Sungwienwong 

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

ทีท่ างาน    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02-649-5000 ต่อ 18201 

Email    itthipol@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี (เกียรตินิยมอนัดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 

Ph.D. Chemistry 
University of Pennsylvania, 

USA 
2561 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Organic synthesis, Chemical biology, Genetic code expansion, Unnatural amino acids mutagenesis 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

  

 

 

 

 

 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

 

1.1 Hostetler ZM, Ferrie JJ, Bornstein MR, Sungwienwong I, Petersson EJ, Kohli RM. 

 Systematic evaluation of soluble protein expression using a fluorescent unnatural 

amino acid reveals no reliable predictors of tolerability. ACS Chemical Biology. 

2018;13(10):2855-2861. 

1.2Ferrie JJ, Ieda N, Haney CM, Walters CR, Sungwienwong I, Yoon J.Multicolorprotein 

 FRET with tryptophan, selective coumarin-cysteine labeling, and genetic 

acridonylalanine encoding. Chemical Communications2017;53(80):11072-5. 
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3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม196 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 

คม423 เคมีอนิทรีย์ขั้นสูง 

คม495 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิมหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติสาขาวิชาเคมี (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติสาขาวิชาเคมี (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2562 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมัยและตอบโจทย์ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีและผู้ใช้บัณฑติ 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา 

หลกัสูตรเดิม 

พ.ศ. 2557 
หลกัสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2562 
แบบไม่ขอรบัใบ

ประกอบวิชาชีพ

ครู 

แบบขอรบัใบ

ประกอบวิชาชีพ

ครู 

1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 6 10 6 

2. หมวดวิชาบังคับ 20 14 12 

 กลุ่มวิชาแกน 10 10  

 กลุ่มวิชาเอก  10 4  

3. หมวดวิชาเลือก  2 2 6 

4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู     - 8 - 

5. ปริญญานิพนธ ์ 12 12 12 

หน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 40 46 36 
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รายละเอียดการปรบัปรุง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

ผศ.ดร.มะยูโซะ๊ กูโน 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

อ.ดร.ชัชฎาภรณ ์พิณทอง 

เปล่ียนชื่ออาจารย์

ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

ปรชัญา 

การเรียนรู้ธรรมชาตด้ิวยองคค์วามรู้ทางเคม ี ท าให้มนุษย์มคีวามเจริญงอก

งาม 

ปรชัญา 

บูรณาการองคค์วามรู้ ด้านเคมเีพ่ือสร้างสรรคน์วัตกรรมทางเคมศีึกษาอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

เปล่ียนปรัชญา 

วตัถุประสงค ์

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิต

มหาบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลการจัดการเรียนรู้  ภายใต้กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  โดยมุ่งเน้นให้

มหาบณัฑติในหลักสตูรนี้มคีุณสมบตัดิงันี้  

1.  มคีุณธรรมและจริยธรรม มจีรรยาบรรณวิชาชีพคร ูและมจีิตสาธารณะ 

2.  มคีวามรู้ทางวิชาการเคมอีย่างถ่องแท้ สามารถน าไปประยุกตก์บัวิชาชีพ

ครอูย่างมปีระสทิธภิาพ  

3.   มคีวามสามารถและเชี่ยวชาญในจัดการเรียนการสอนทางเคม ีสามารถ

คดิอย่างมเีหตผุล คดิสร้างสรรค ์และคดิแก้ปัญหาได้ 

4.   มีความสามารถวิจัยทางด้านเคมีศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู้ ใหม่ๆและ

น าผลการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครแูละสงัคม 

5.  มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศใน

แสวงหาความรู้  การสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

 

 

 

วตัถุประสงค ์

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิต

ครูเคมีที่สามารถบูรณาการความรู้ทางเคมีในการจัดการเรียนรู้บนรากฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจ าแนกเป็น

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ประการ ดงันี้     

 1. วิเคราะห์สาระส าคัญในวิชาเคมีส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ห้องเรียนพิเศษและ 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

 2. บูรณาการองค์ความรู้ทางเคมีและวิทยวิธีทางการสอนเพ่ือให้ได้

วิธกีารสอนที่หลากหลาย 

 3. วิเคราะห์องค์ความรู้ทางเคมีเพ่ือออกแบบงานวิจัยและท าวิจัยเพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมทางเคมแีละเคมศีึกษาได้ 

 4. มทีกัษะในการสื่อสารความรู้ทางเคมโีดยใช้ภาษาองักฤษ 

 5. ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้นวัตกรรมการสอนเคมีและการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

เปล่ียนวัตถุประสงค ์
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คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพคร)ู 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ใน

สาขาวิชาเคม ีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเรียนวิชาเคมมีาแล้วไม่น้อยกว่า 30  

หน่วยกติ และมคีะแนนเฉล่ียตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 2.75 

2. มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดบับณัฑติศึกษา และตามประกาศของบณัฑติวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

2554 หมวด 3 ข้อ 17 

3. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เคม ีตามประกาศมหาวิทยาลัย 

แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพคร)ู 

1. ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี หรือ

สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเรียนวิชาเคมมีาแล้วไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกติ และมี

คะแนนเฉล่ียตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 2.75 

2. มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดบับณัฑติศึกษา และตามประกาศของบณัฑติวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

2554 หมวด 3 ข้อ 17 

3. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เคม ีตามประกาศมหาวิทยาลัย 

4. มีคุณสมบัติเป็นผู้รับทุนเป็นไปตามประกาศของโครงการส่งเสริมการ

ผลิตครทูี่มคีวามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (สควค.) 

ระดับปริญญาโททางการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 

 

 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

1. ผู้ เ ข้าเป็นนิสิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน

การศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดย

เรียนรายวิชาเคมไีม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  

 2. ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สอนหรือประสบการณ์การสอนใน

โรงเรียนน้อยกว่า 2 ปี ต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 

2.75 และส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียน 2 ปีขึ้นไป ต้องมี

คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 2.50 

 3. มีความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 4. มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา  พ.ศ. 2559 

เปล่ียนคุณสมบัติของผู้

เข้าศึกษา 
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แผนการรบันิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพคร)ู  

 

แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชพีคร)ู   
 

นิสติ จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะส าเรจ็

การศึกษา 

- - 5 5 5 

นิสติ จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเรจ็

การศึกษา 

- - 10 10 10 

แผนการรบันิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ในเวลา 

 

นอกเวลา 
 

นิสติ จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2556 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเรจ็

การศึกษา 

- 10 10 10 10 

นิสติ จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2556 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเรจ็

การศึกษา 

- 10 10 10 10 

เปล่ียนแผนการรับนิสติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

งบประมาณตามแผน 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร 140,000 บาท 

 

งบประมาณตามแผน 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร (ในเวลาราชการ) 160,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร (นอกเวลาราชการ)200,000 บาท 

 

 

 

 

เปล่ียนงบประมาณ 
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หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา   

พฐ501 ชีวิตกบัการศึกษา                                       3(3-0-6) 

FE501  Life and Education 

ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของชีวิตที่ เป็นองค์รวม เป็นหนึ่ งเดียวกับ

ธรรมชาติ  การเชื่อมโยงชีวิตกับการศึกษา ฐานคิดทางการศึกษา สร้าง

ความเข้าใจต่อโลกทัศน์ องค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายไปตามบริบท

ของสังคมและวัฒนธรรม จริยธรรม รู้ เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม

ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการศึกษาโดยเน้นการสร้างเสริมการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณทุ์กด้าน 

พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา                     3(2-2-5) 

FE501  Philosophy of Education to development 

ท าความเข้าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้  ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ 

ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงในเชิง

คุณค่าความเป็นครู จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ การสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้และการปฏริปูการศึกษาทั้งในระดบัสงัคมไทยและสงัคมโลก 

สัมมนาประเดน็ปัญหาทางการศึกษา กฏหมายและมาตรฐานวิชาชีพครู 

ด้วยมุมมองทางปรัชญาและสงัคมศาสตร์จากกรณศีึกษาและปัญหาที่เกดิขึ้น

จริงในสังคม เพ่ือน าไปสู่การปรับเปล่ียนฐานคิด สร้างความตระหนักใน

บทบาทของครูในฐานะผู้น าการเปล่ียนแปล โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของผู้ เรียนและความเป็นสงัคมพหุวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ความรู้

เพ่ือน าพาสังคมไทยไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพ่ึงพาตนเองและการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

เปล่ียนชื่อรายวิชา  

เปล่ียนรหัสหน่วยกติ 

และป รั บค า อ ธิบ าย

รายวิชา 

พฐ502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้  3(3-0-6) 

FE5 0 2 Technology and Research for Knowledge Construction and 

Communication 

ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา พัฒนาการทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษา กระบวนทศัน์ และบทบาทของการวิจัย  

ระ เบียบวิ ธีวิ จั ย   การประ ยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยีและการสื่ อสารใน

กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน  บุคลากรและ

องค์การทางการศึกษา  และการตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้

เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้สู่สาธารณชน 

พฐ502  การวิจัยและสถติทิางการศึกษา                           3(2-2-5) 

FE502  Research and Statistics in Education  

ศึกษา แนวคดิ ทฤษฏ ีมโนทศัน์ และวิธวีิทยาของการวิจัย การออกแบบการ

วิจัยและเลือกใช้สถติ ิเทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

การรวบรวมและจัดกระท าข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ

การจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏบิัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสงัเคราะห์ งานวิจัย

ทางการศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาเ พ่ือน าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติ

เชิงอนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การแปลผลและการ

เขยีนรายงานการวิจัย 

 

 

เปล่ียนชื่อรายวิชา  

เปล่ียนรหัสหน่วยกติ 

และป รั บค า อ ธิบ าย

รายวิชา 
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ศษ511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นคร ู                 2(1-2-3) 

ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่

ส  าคญัของคร ู สภาพงานและคุณลักษณะของครทูี่ด ีจิตส านึกและคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัวิชาชีพ

คร ูกฎระเบยีบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัครแูละวิชาชีพคร ูการเสริมสร้าง

ศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วย

จิตส านึกทางจริยธรรม บทบาท หน้าที่และภาระงานของครใูนฐานะนิสติครู

และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้  การเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้ง

บทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม 

การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการ

ศึกษา กลวิธีการจัดการศึกษาและการจัดการความรู้  การศึกษาดูงานและ

ฝึกปฏบิตักิารด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม 

- ตดัออก 

ศษ512 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับคร ู                2(2-0-4) 

ศึกษาองค์ความรู้ทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ

เรียนรู้  จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 

ธรรมชาตขิองการเรียนรู้  การคดิ การสร้างแรงจูงใจ เชาว์ปัญญา ความถนัด 

บุคลิกภาพ การปรับตัว สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้

ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้  และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการ

ให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้ น ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน   

- ตดัออก 

ศษ513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2(1-2-3) 

ศึกษาหลักการ แนวคดิและทฤษฎขีองการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ

การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก

การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้

- ตดัออก 
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเรจ็รูปเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ ที่มีอยู่ในชุมชน 

ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย

การเรียนรู้  การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ

เรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้ เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการ

จัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

ศษ514 การประกนัคุณภาพการศึกษา                         2(2-0-4) 

ศึกษา วิเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการเกี่ยวกบัการจัดคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทบาทของครูในการประกัน

คุณภาพการศึกษา ฝึกปฏบิตักิารจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

และประเมนิคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

- ตดัออก 

ศษ521 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้                      2(2-0-4) 

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย  วิวัฒนาการ  แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   จุดมุ่งหมาย  หลักการ  

กระบวนการ  รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งใน

ระดับชาติและระดับชั้นเรียน  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การ

สร้างและใช้เคร่ืองมอืวัดและประเมนิผลการเรียนรู้   การประเมนิตามสภาพ

จริง  การประเมินสอบภาคปฏิบัติ  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและแปลความหมาย  และการปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด

และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏบิัติ  

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ แต่ละระดับ

การศึกษาและวิชาเอกที่อยู่บนพ้ืนฐานความแตกต่างกนัของความสามารถ

ของนักเรียน  และจัดท ารายงานการค้นคว้าอสิระเกี่ยวกบัการออกแบบและ

พัฒนาเคร่ืองมอืวัดประเมนิผลการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

- ตดัออก 
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หมวดวิชาบงัคบั   

- คม575 หลักสตูรและวิธสีอนเคม ี                                  3(2-2-5) 

CH575 Curriculum and Instructional Methodsin Chemistry 

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิชาเคมีหลักสูตร

ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาตขิองวิชาเคมอีอกแบบกจิกรรมการ

เรียนรู้ เคมีส าหรับพัฒนานักเรียนด้านความรู้ทางเคมี ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์และทกัษะในศตวรรษที่ 21 วิทย

วิธีการสอนเคมี การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ เคมี 

รวมทั้งการวัดและการประเมนิผล 

รายวิชาใหม่ 

- คม581 เคมสี าหรับคร ู1                                             2(1-2-3) 

CH581 Chemistry for Teacher I 

สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ ส  าหรับการจัดการเรียนรู้ ในหลักสูตร

ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เรื่ อง

โครงสร้างอะตอม สมบตัขิองธาตหุมู่หลักและธาตทุรานสชิัน พันธะเคมแีละ

ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง เทอร์โมไดนามกิส ์และจลนพลศาสตร์เคม ี

รายวิชาใหม่ 

- คม582 เคมสี าหรับคร ู2                                              2(1-2-3) 

CH582 Chemistry for Teacher II 

สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ ส  าหรับการจัดการเรียนรู้ ในหลักสูตร

ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เรื่องปริมาณ

สัมพันธ์ สมดุลเคมี กรดเบส เคมีไฟฟ้า ปฏิกิริยาเคมี การออกแบบและ

สงัเคราะห์สารประกอบอนิทรีย์ และสารชีวโมเลกุล  

รายวิชาใหม่ 

คม588  หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ เคมี                3(2-2-5) 

CH588  Curriculum and Learning Management  in Chemistry 

วิเคราะห์หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบเขตและเนื้ อหาวิชาเคมีระดับ

มธัยมศึกษา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎกีารเรียนรู้ เพ่ือการจัดการ

คม588  การวิจัยเพ่ือพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้ทางเคมี                  3(2-

2-5) 

CH588  Research  for  Innovative Learning Development in Chemistry 

เปล่ียนชื่อรายวิชา  

และป รั บค า อ ธิบ าย

รายวิชา 
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เรียนรู้ เคมี เทคนิคการสอนเคมี การวัดและการประเมินผลในการสอนวิชา

เคมี การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การวางแผนการเรียนรู้และพัฒนา

ผู้ เรียนในด้านความรู้ทางเคมี ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์ และการปฏบิตัตินให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เน้นการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ทางเคมี 

สังเคราะห์ประเดน็จากงานวิจัย ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ทางเคมี 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล เขียน

เค้าโครงและรายงานการวิจัยเคมีศึกษา รวมถึงน าเสนองานวิจัยในรูปแบบ

ต่างๆ 

คม661 สมัมนาเคมศีึกษา    1                                  1(0-2-1) 

CH661Seminar in Chemical Education I 

น าเสนอและอภิปรายงานวิจัยที่ค้นพบใหม่ๆ  ทางด้านเคมีหรือเคมีศึกษา 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเคมี โดยศึกษาค้นคว้าจาก

วารสารหรือแหล่งข้อมูลงานวิจัยทางเคม ีเคมศีึกษา หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

คม661 สมัมนาเคมศีึกษา    1                                       1(0-2-1) 

CH661 Seminar in Chemical Education I 

สืบค้น น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษและอภิปรายงานวิจัยที่ค้นพบใหม่ๆ  

ทางด้านเคมหีรือเคมศีึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน

เคมี โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารหรือแหล่งข้อมูลงานวิจัยทางเคมี เคมี

ศึกษา หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

คม663 สมัมนาเคมศีึกษา    2                                1(0-2-1) 

CH663 Seminar in Chemical Education II 

น าเสนอและอภิปรายเป็นภาษาองักฤษในงานวิจัยที่ค้นพบใหม่ๆ  ทางด้าน

เคมีหรือเคมีศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเคมี 

โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารหรือแหล่งข้อมูลงานวิจัยทางเคมี เคมีศึกษา 

หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

คม663 สมัมนาเคมศีึกษา    2                                      1(0-2-1) 

CH663 Seminar in Chemical Education II 

สืบค้น น าเสนอและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในงานวิจัยที่ค้นพบใหม่ๆ  

ทางด้านเคมีหรือเคมีศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม  โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารหรือแหล่งข้อมูลงานวิจัยทางเคมี 

เคมศีึกษา หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

วทศ501  ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์                                                         2(1-2-3) 

ฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน 

เพ่ือสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

 

- ตดัออก 
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วทศ502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                        

3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ ยวกับการวิจัยเ พ่ือพัฒนาการเ รียนรู้

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยสังเคราะห์ประเดน็

จากผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบและก าหนดประเด็นวิจัย 

กระบวนการวิจัย   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   การ

แปลผลและสรุปผล  การอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิดและความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาค้นคว้างานวิจัย การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัยทาง

การศึกษา การปฏิบัติการวิจัยและการวางแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   

รวมทั้งการน าเสนองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่มปีระสทิธภิาพ 

- ตดัออก 

คม511 เคมอีนินทรีย์ขั้นสงูส าหรับคร ู                        2(2-0-4) 

โครงสร้างอเิลก็ตรอนของอะตอม สมบตัขิองธาตหุมู่หลักและธาต ุ   แทรน

ซิชัน พันธะเคมีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สารประกอบเชิงซ้อนและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง บทบาทของสารอนินทรีย์ในชีวิตประจ าวันและผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 

- ตดัออก 

คม522 เคมอีนิทรีย์ขั้นสงูส าหรับคร ู                          2(2-0-4) 

กลไกและหลักเกณฑก์ารเกดิปฏกิริิยาของสารประกอบอนิทรีย์ เทคนิคการ

สงัเคราะห์สารเคมอีนิทรีย์ขั้นสงู                                                                                  

- ตดัออก 

คม531  เคมเีชิงฟิสกิสข์ั้นสงูส าหรับคร ู                       2(2-0-4) 

จลนพลศาสตร์ของปฏกิริิยาที่ซับซ้อน ทฤษฎีอตัราการเกดิปฏกิริิยา เทอร์

โมไดนามกิส ์เคมพ้ืีนผวิ โมเลกุลมหภาค ควอนตมัเคมี 

- ตดัออก 

คม551 เคมวีิเคราะห์ขั้นสงูส าหรับคร ู                        2(2-0-4) 

หลักการและทฤษฎีของเทคนิค  สเปกโทรสโกปี  โครมาโทกราฟี  และการ

วิเคราะห์ทางเคมไีฟฟ้า รวมทั้งการประยุกต์ 

 

- ตดัออก 
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คม641  ชีวเคมขีั้นสงูส าหรับคร ู                               2(2-0-4) 

โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิซึมของสาร

ชีวโมเลกุลและการเชื่ อมโยง รวมทั้งกระบวนการทางชีวเคมีของสาร

พันธกุรรม   

- ตดัออก 

หมวดวิชาเลือก   

- พฐ503 จิตวิทยาทางการศึกษา                                       2(2-0-4) 

FE503 Educational Psycology 

ศึกษาและวิเคราะห์ฐานคดิ องคค์วามรู้ทางจิตวิทยาทางการศึกษา การแนะ

แนว และการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งเน้นศึกษาระบบการพัฒนาทางสมอง 

พัฒนาการและธรรมชาตกิารเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละวัย องคป์ระกอบของ

การเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการเรียนรู้  ทฤษฏกีาร

เรียนรู้ ความคดิ เชาวนปั์ญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ ์ บุคลิกภาพ การ

สร้างแรงจูงใจ สขุภาพจิตและการปรับตวั ศึกษาการจัดบริการหลักในการ

แนะแนว ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือประยุกตใ์ช้ในการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกบัผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

รายวิชาใหม่ 

คม512  สารเคมใีนชีวิตประจ าวนั                             2(2-0-4) 

ศึกษาประเภทและสมบัติของสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน แหล่งก าเนิด 

ปฏิกิริยาเคมีและกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการเกิดสารเคมีที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและสังเคราะห์ขึ้น การน าไปใช้

ประโยชน์และโทษ กลไกของปฏกิริิยาที่เกี่ยวข้องกบัการน าไปใช้ ผลกระทบ

ของสารเคมใีนชีวิตประจ าวันต่อสิ่งแวดล้อม 

 

- ตดัออก 

คม570 หัวข้อพิเศษทางเคม ี                                  2(1-3-2) 

ศึกษา ค้นคว้าและ อภิปราย วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์ เคมี

วิเคราะห์ และเคมีเชิงฟิสิกส์ ที่น่าสนใจ และการน าวิทยาการใหม่นั้นไป

ประยุกต ์

- ตดัออก 
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คม571 เคมแีละความเป็นพิษของสารที่เป็นอนัตราย      2(2-0-4) 

สมบัติและกระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมีและชีวเคมีของสารและวัสดุที่

เป็นอันตรายประเภทต่างๆ  ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่ งท าให้เกิดพิษและ

อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกลไกการเกิดพิษ  การ

ป้องกนั และการลดพิษ 

- ตดัออก 

คม574 นิตเิคมวีเิคราะห์                                        2(2-0-4) 

การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกบันิตวิิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคทางเคมีวิเคราะห์

ขั้นสงู  การวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา การวิเคราะห์เกี่ยวกบัยา สารพันธุกรรม

ส ีเส้นผมและการลอบวางเพลิง 

- ตดัออก 

- คม577 นวัตกรรมส าหรับเคมศีึกษา                               2(1-2-3) 

CH577 Innovation for Chemical Education 

บูรณาการองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และสังคม ออกแบบ สร้างสรรค์

นวัตกรรมน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนโดยใช้ STEM ศึกษา และ

โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐาน 

รายวิชาใหม่ 

- คม579 เคมอีาหาร                                                   2(1-2-3) 

CH579 Food Chemistry 

โครงสร้างและเคมีที่เกี่ยวข้องในระบบของอาหาร เคมีของน ้าในอาหาร 

โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ไขมัน เอนไซม์ในอาหาร เคมีของสารเติมแต่งใน

อาหาร ผลของการแปรรูปที่มีต่อองค์ประกอบส าคัญในอาหาร วิธีการ

วิเคราะห์สารส าคญัในอาหาร 

รายวิชาใหม่ 

คม580 หัวข้อพิเศษทางเคมศีึกษา                             2(1-3-2) คม580 หัวข้อพิเศษทางเคมศีึกษา                                  2(1-3-2) คงเดมิ 

 คม583 เคมขีั้นสงูส าหรับคร ู                                        2(2-0-4) 

CH583 Advanced Chemistry for Teacher 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีกลุ่มและสมมาตรโมเลกุลกับทฤษฎีออบิทัลเชิง

โมเลกุล ทฤษฎีควอนตัม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัเทคนิคสเปกโทรสโกปีและ

การประยุกตใ์ช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีในด้านต่างๆ และนาโนเทคโนโลยี 

รายวิชาใหม่ 
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คม584  คอมพิวเตอร์ส าหรับการสอนเคม ี                  3(2-2-5) 

CH584 Computer for Chemistry Teaching 

ระบบคอมพิวเตอร์  โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  หลักการ

เบื้ องต้นส าหรับการเขียนโปรแกรมที่ เกี่ยวกับการสอนเคมี  การใช้

ไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมี  รวมทั้งการใช้

โปรแกรมประยุกตท์างการสอนเคมี 

คม584  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสอนเคม ี             2(1-2-3) 

CH584 Information Technology for Teaching Chemistry 

หลักการเบื้องต้นส าหรับการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการ

สอนเคมี การใช้คอมพิวเตอร์สร้างแบบจ าลองของโมเลกุล วิเคราะห์ข้อมูล

ทางเคม ีรวมทั้งการประยุกตใ์ช้โปรแกรมส าหรับการสอนเคมี 

เปล่ียนชื่อรายวิชา  

ป รั บ ห น่ ว ย กิ ต แ ล ะ

ค าอธบิายรายวิชา 

คม587  ธรรมชาตแิละปรัชญาวิทยาศาสตร์                  3(3-0-6) 

ปรัชญา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มโนมติ วิธีการ ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ วิธีอุปมาน อนุมาน กฏ ทฤษฎี ปรัชญาที่มีผลกระทบต่อการศึกษา

วิทยาศาสตร์ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อแนวคิดทาง

ปรัชญา ความสมัพันธร์ะหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 

- ตดัออก 

คม589  ทรัพย์สนิทางปัญญาส าหรับการวิจัย                1(1-0-2) 

พ้ืนฐาน และหลักการที่ส  าคัญเกี่ยวกบักฎหมายด้านทรัพย์สนิทางปัญญาที่

เป็นสากล ลิขสทิธิ์ สทิธบิตัร ทรัพย์สนิทางปัญญาทางเคม ีการปกป้องความ

หลากหลายพันธุพื์ช ภมูปัิญญาท้องถิ่นไทย เคร่ืองหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทาง

ภมูศิาสตร์ การออกแบบด้านอตุสาหกรรม แผนภมูวิงจรรวม และความลับ

ทางการค้า รวมทั้งจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 

- ตดัออก 

คม591  การจัดการและเทคนิคในห้องปฏบิตักิารเคม ี     2(1-3-2) 

การจัดการห้องปฏบิัติการ การใช้ การเกบ็ และการท าลายสารเคมี การฝึก

ปฏบิตัแิละเทคนิคต่างๆทางเคม ีการฝึกสอนภาคปฏบิตักิารทางเคมี 

- ตดัออก 

 คม612 หัวข้อพิเศษทางเคมอีนินทรีย์                             2(1-2-3) 

CH612 Selected Topics in Inorganic Chemistry 

ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ส  าคัญในปัจจุบันทางเคมีอนินทรีย์

เคมอีนินทรีย์ประยุกต ์และการประยุกตใ์นการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

 

 

รายวิชาใหม่ 
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 คม623 หัวข้อพิเศษทางเคมอีนิทรีย์                                2(1-2-3) 

CH623  Selected Topics in Organic Chemistry 

ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ส  าคัญในปัจจุบันทางเคมีอินทรีย์ 

เคมีอินทรีย์ชีวภาพ เคมีอินทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษา

ค้นคว้าทางวิชาการ 

รายวิชาใหม่ 

 คม638 หัวข้อพิเศษทางเคมเีชิงฟิสกิส ์                             2(1-2-3) 

CH638 Selected Topics in Physical Chemistry 

ความก้าวหน้าทางทฤษฏแีละงานวิจัยที่ส  าคัญในปัจจุบันทางเคมีเชิงฟิสิกส์

เคมเีชิงฟิสกิสป์ระยุกต ์และการประยุกตใ์นการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

 

คม642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคม ี                                2(2-0-4) 

CH 642 Selected Topics in Biochemistry 

ศึกษาองค์ความรู้และเทคนิคทางด้านชีวเคมีเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในด้าน

ต่างๆ เช่น การแพทย์ การเกษตร อตุสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม 

คม642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคม ี                                     2(1-2-3) 

CH642 Selected Topics in Biochemistry 

ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ส  าคัญในปัจจุบันทางชีวเคมี ชีวเคมี

ประยุกต ์และการประยุกตใ์นการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

เปล่ียนรหัสหน่วยกติ 

และป รั บค า อ ธิบ าย

รายวิชา 

คม650  เคมวีิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม                         2(2-0-4) คม650  เคมวีิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม                              2(1-2-3) เปล่ียนรหัสหน่วยกติ 

คม674  การประยุกตเ์คมใีนนาโนเทคโนโลยี                2(2-0-4)                                                           คม674  การประยุกตเ์คมใีนนาโนเทคโนโลยี                      2(1-2-3) เปล่ียนรหัสหน่วยกติ 

- คม682  เคมสีะอาด                                                   2(1-2-3) 

CH682 Green Chemistry 

หลักการและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ระดับไมโคร  ทางเลือกในการใช้       

รีเอเจนต ์ การใช้ตวัเร่งปฏกิริิยาทางชีวภาพแบบไม่กระทบกบัสิ่งแวดล้อม 

รายวิชาใหม่ 

หมวดวิชาประสบการณวิ์ชาชีพครู   

ศษ531 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน       2(0-4-2)  

ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการใน

โรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน 

ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  

สงัเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสงัเกตการจัดกจิกรรม

- ตดัออก 
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การเรียนรู้  ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้

อย่างเหมาะสมและน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการ

สอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้และการวัดและประเมนิผลที่สอดคล้องกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้

ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน 

บันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

เป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของ

เพ่ือน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจนจัดกจิกรรมอาสาและโครงการ

ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

ความเป็นครมูอือาชีพ 

ศษ532  การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู                                           

6(0-12-6) 

ฝึกปฏบิัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้ อหาความรู้ ด้านวิชาเอกและ

วิชาชีพครูสู่  การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกัน

ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการ

ปฏบิตังิานในหน้าที่คร ูการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบิัติการ

สอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏบิัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งาน

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน 

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์

นิเทศกก์ารศึกษาและเพ่ือนนิสิตเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยี

สื่อสาร และ/หรือ Face to faceอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1ชั่วโมง จัดท าบันทกึ

และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก ์

- ตดัออก 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ปริญญานิพนธ ์   

คม699 ปรญิญานิพนธ ์                                   12 หน่วยกติ 

CH699 Thesis 

ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท 12 หน่วยกติ 

GRT691 Master’s Thesis 

เ ป ล่ี ยนร หั สและชื่ อ

รายวิชา 
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ภาคผนวก ช ตารางแสดงความสมัพันธข์องมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA กบั 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  6 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงความสัมพันธข์องมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA กบั มาตรฐานผลการเรียนรู้  6 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 

⚫ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จัดการ

เรียนรู้ 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

ELO1 วิเคราะห์สาระส าคัญในวิชาเคมีส าหรับ

หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ห้องเรียนพิเศษ

และ 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

   ⚫ ⚫ ⚫          ⚫  

ELO2 บูรณาการองค์ความรู้ทางเคมีและวิทยวิธี

ทางการสอนเพ่ือให้ได้วิธกีารสอนที่หลากหลาย 
   ⚫ ⚫           ⚫ ⚫ 

ELO3 วิเคราะห์องค์ความรู้ทางเคมีเพ่ือออกแบบ

งานวิจัยและท าวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางเคมี

และเคมีศึกษาได้ 

    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   

ELO4 มีทกัษะในการสื่อสารความรู้ทางเคมีโดย

ใช้ภาษาองักฤษ 
  ⚫          ⚫  ⚫   

ELO5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้นวัตกรรมการสอนเคมี

และการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
⚫ ⚫ ⚫         ⚫      
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีมุ่งเน้นผลิตครูเคมีที่สามารถบูรณาการ

ความรู้ทางเคมีในการจัดการเรียนรู้บนรากฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครูและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

สามารถจ าแนกเป็นผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ประการ ดังน้ี    

ELO1 วิเคราะห์สาระส าคัญในวิชาเคมีส าหรับหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ห้องเรียนพิเศษและ 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

 ELO2 บูรณาการองค์ความรู้ทางเคมีและวิทยวิธทีางการสอนเพ่ือให้ได้วิธกีารสอนที่หลากหลาย 

ELO3 วิเคราะห์องค์ความรู้ทางเคมีเพ่ือออกแบบงานวิจัยและท าวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางเคมีและเคมี

ศึกษาได้ 

 ELO4 มีทกัษะในการสื่อสารความรู้ทางเคมีโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

ELO5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้นวัตกรรมการสอนเคมีและการปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

ผลลพัธก์ารเรียนรูที้ค่าดหวงั Performance criteria Assessment 

ELO1 วิเคราะห์สาระส าคัญใน

วิ ช า เ ค มี ส า ห รั บ ห ลั ก สู ต ร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ห้องเรียน

พิเศษและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

 

Performance criteria 1: อธิบาย

สาระส าคัญในวิชาเคมีได้ชัดเจน  

วิธปีระเมินโดยการสอบข้อเขียน 

 

Performance criteria 2: จัดล าดับ

ความสัมพันธ์ของเน้ือหาส าหรับ

หลักสูตรห้องเ รียนพิเศษและ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

วิธีประเมินโดยแผนการจัดการ

เรียนรู้ระยะยาวที่ มีล าดับและ

เวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา 

Performance criteria 3: 

ยกตัวอย่างประกอบการจัดการ

เรียนรู้ ได้ถูกต้องและชัดเจน 

วิธปีระเมินโดยแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

ELO2 บูรณาการองค์ความรู้ทาง

เคมีและวิทยวิธีทางการสอน

เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ วิ ธี ก า ร ส อ น ที่

หลากหลาย 

Performance criteria 1: เขียน

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีที่

เหมาะสมกบัเน้ือหาได้ 

วิธปีระเมินโดยแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

Performance criteria 2: 

ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตาม

แผนการเรียนรู้ ได้ 

วิธปีระเมินโดยการสอบสอน 

Performance criteria 3: 

ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ วิชา

เคมีตามแนวคิดใหม่ เช่น 

STEM, STEAM และ Flipped 

classroom เป็นต้น 

วิธปีระเมินโดยแผนการจัดการ

เรียนรู้และการสอบสอน 
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Performance criteria 4: จัดการ

เรียนรู้วิชาเคมีที่บูรณาการองค์

ความรู้ที่หลากหลาย 

วิธปีระเมินโดยการสอบสอน 

 

ELO3 วิเคราะห์องค์ความรู้ทาง

เคมีเพ่ือออกแบบงานวิจัยและ

ท าวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทาง

เคมีและเคมีศึกษาได้ 

Performance criteria 1: สืบ ค้น

องค์ความรู้ทางเคมีจากงานวิจัยที่

สนใจ และสามารถจัดการข้อมูลที่

สบืค้นเพ่ือน าเสนอได้  

วิธปีระเมินโดยการน าเสนอ 

Performance criteria 2: เขียนเค้า

โครงปริญญานิพนธไ์ด้ 

วิธปีระเมินโดยการน าเสนอและ

การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

Performance criteria 3:

ด าเนินการท าวิจัยทางเคมีและ

เคมีศึกษาได้ 

วิ ธีประ เมินโดยการรายงาน

ความก้าวหน้างานวิจัยและการ

สอบป้องกนัปริญญานิพนธ์ 

ELO4 มีทักษะในการสื่ อสาร

ค ว า ม รู้ ท า ง เ ค มี โ ด ย ใ ช้

ภาษาองักฤษ 

Performance criteria 1:ถ่ายทอด

องค์ความรู้ทางเคมีแก่ผู้เรียนได้ 

วิธปีระเมินโดยการสอบสอน 

Performance criteria 1: เ ขี ย น

บทความวิจัยและเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติได้ 

วิธปีระเมินโดยคุณภาพของ

ผลงานตีพิมพ์ 

ELO5 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ ส อน ใ ช้

นวัตกรรมการสอนเคมีและการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู 

Performance criteria 1:  ปฏิ บัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

วิธปีระเมินโดยใช้แบบทดสอบ

และแบบประเมินนายจ้าง 

Performance criteria 2: ปฏิ บั ติ

ตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ

ตามวิชาชีพครู  

วิธปีระเมินโดยใช้แบบทดสอบ

และแบบประเมินนายจ้าง 
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สรุปผลลพัธก์ารเรียนรูที้ค่าดหวงัของหลกัสูตร 

ผลลพัธก์ารเรียนรูที้ค่าดหวงั รายละเอียดผลการเรียนรู ้

ELO1 วิเคราะห์สาระส าคัญในวิชาเคมีส าหรับ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ห้องเรียนพิเศษ

และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

 

1. อธบิายสาระส าคัญในวิชาเคมีได้ชัดเจน 

2.จัดล าดับความสัมพันธข์องเน้ือหาส าหรับ

หลักสตูรห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนวิทยาศาสตร์  

3. ยกตัวอย่างประกอบการจัดการเรียนรู้ ได้ถูกต้อง

และชัดเจน 

ELO2 บูรณาการองค์ความรู้ทางเคมีและวิทยวิธี

ทางการสอนเพ่ือให้ได้วิธกีารสอนที่หลากหลาย 

1. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีที่เหมาะสม

กบัเน้ือหาได้ 

2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ ได้ 

3. ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีตามแนวคิด

ใหม่ เช่น STEM, STEAM และ Flipped classroom 

เป็นต้น 

4. จัดการเรียนรู้วิชาเคมีที่บูรณาการองค์ความรู้ที่

หลากหลาย 

ELO3 วิเคราะห์องค์ความรู้ทางเคมีเพ่ือออกแบบ

งานวิจัยและท าวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางเคมี

และเคมีศึกษาได้ 

 

1. สืบค้นองค์ความรู้ทางเคมีจากงานวิจัยที่สนใจ 

และสามารถจัดการข้อมูลที่สบืค้นเพ่ือน าเสนอได้ 

2. เขียนเค้าโครงปริญญานิพนธไ์ด้ 

3. ด าเนินการท าวิจัยทางเคมีและเคมีศึกษาได้ 

ELO4 มีทกัษะในการสื่อสารความรู้ทางเคมีโดยใช้

ภาษาองักฤษ 

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีแก่ผู้เรียนได้ 

2. อ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการพร้อมทั้ง

น าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 

3. มีส่วนร่วมในการถามตอบ อภิปราย และเขียน

รายงานเป็นภาษาองักฤษ 

ELO5 ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้นวัตกรรมการสอนเคมี

และการปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

1. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ ดีในการปฏิบัติตาม

วิชาชีพครู 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบผลลพัธก์ารเรียนรูที้ค่าดหวงัของหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

⚫ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง 

 

 

                         ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 

                        คาดหวัง 

 

 

 รายวิชา 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา      

พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา     ⚫ 

พฐ502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา   ⚫   

หมวดวิชาบังคับ      

คม575 หลักสตูรและวิธีสอนเคมี ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 

คม581 เคมีส าหรับครู 1 ⚫  ⚫   

คม582 เคมีส าหรับครู 2 ⚫  ⚫   

คม588 การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ทางเคมี 
  ⚫ ⚫  

คม661 สมัมนาเคมีศึกษา 1   ⚫ ⚫  

คม663 สมัมนาเคมีศึกษา 2   ⚫ ⚫  

หมวดวิชาเลือก      

พฐ503 จิตวิทยาทางการศึกษา        ⚫ 

คม577 นวัตกรรมส าหรับเคมีศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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                         ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 

                        คาดหวัง 

 

 

 รายวิชา 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

คม579 เคมีอาหาร ⚫  ⚫   

คม580 หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 

คม583 เคมีขั้นสูงส าหรับครู ⚫  ⚫   

คม584 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสอน

เคมี 
⚫  ⚫   

คม612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ ⚫  ⚫   

คม623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ ⚫  ⚫   

คม638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์ ⚫  ⚫   

คม642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี ⚫  ⚫   

คม650  เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ⚫  ⚫   

คม674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี ⚫  ⚫   

คม682 เคมีสะอาด ⚫  ⚫   

ปริญญานิพนธ ์      

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท   ⚫ ⚫ ⚫ 

 

 

 


