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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเคม ี

 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  วิทยาศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร     25520091107422 

  ช่ือหลักสตูร   

  ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

       ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Chemistry 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็: วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี) 

      ช่ือย่อ: วท.ม. (เคมี) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Master of Science (Chemistry) 

       ช่ือย่อ: M.Sc. (Chemistry) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

  -  

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

           หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2  
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 5.2  ภาษาทีใ่ช ้

          ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

    รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

    - 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

    ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดย

ปรับปรุงจากหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และจะเร่ิมใช้

หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษา 1  ของปีการศึกษา 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุม 

เม่ือวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 9 

มกราคม พ.ศ. 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่  3/2560   

เม่ือวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2561 

 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย์ หรือ นักวิชาการ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

8.2  นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร์ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

8.3  ผู้เช่ียวชาญ หรือ ผู้ประกอบการ ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

8.4      ที่ปรึกษาในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

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

วท.ม.(เคมอีนิทรีย์), 2522  

Ph.D.(Organic Chemistry), 

2526 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Queen’sUniversity, UK 

xxxxxxxxxxxx 

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

วท.ด.(เคม)ี,2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxx 

3 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 

xxxxxxxxxxxx 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศไทยให้ความส าคัญกบัการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น ดัง 

ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  โดยต้องส่งเสริมให้มี

การพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สอดคล้องกบัการ

เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และน าไปสู่การเดินหน้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึงเป็นการขับเคล่ือน

ประเทศด้วยนวัตกรรม ปัญญา และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เพ่ืแข่งขันได้ในเวทโีลก ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง

สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน

งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สนิ

ทางปัญญา 

 ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการถักทอเช่ือมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน า้เพ่ือสร้างความแขง็แกร่งให้กบั

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน า้ และ Start-ups ต่างๆที่อยู่ปลายน า้ โดยใช้พลังประชารัฐในการ

ขับเคล่ือนผนวกกบัผู้มีส่วนร่วมหลักคือภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และ

สถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ดังน้ัน

การที่ประเทศจะเป็น ประเทศไทย 4.0 ได้จักต้องมีการวางแผนเพ่ือเสริมสร้างรากฐานและโครงสร้างที่ดี 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนประเทศ ซ่ึงในด้านการศึกษาน้ันพบว่ามหาวิทยาลัย
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ถือเป็นขุมพลังทางปัญญาที่ส าคัญทั้งในด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑติที่ควรมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กบัการฝึกปฏบัิติเพ่ือบ่มเพาะความเข้มแขง็ทางวิชาการ

และทกัษะเฉพาะทางตามศาสตร์ของสาขาวิชา ดังที่หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์จะ

เน้นการท าปริญญานิพนธ์ (SCI Thesis) ที่มีความเข้มข้นทางวิชาการโดยถือเป็นวิชาที่ต้องใช้ความรู้และ

ทกัษะทั้งหมดที่ได้เล่าเรียนและสั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในหลักสตูร เพ่ือพัฒนา/ต่อยอดองค์

ความรู้รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการท าปริญญานิพนธน้ี์จะ

สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการยกระดับคุณภาพบัณฑติที่เยาวชนควรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมือ

อาชีพตามบริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะเกดิข้ึนในอนาคตอนัใกล้ได้ 

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  

สงัคมปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสงัคมสงูวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง 

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย รวมถึงในด้านคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาเพ่ือความ

เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสังคมแห่งความรู้ที่แข่งขันกันด้วยความสามารถจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

ดังน้ันการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางเคมีเฉพาะสาขา มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เคมีได้อย่างถูกต้องจึงควรเป็นเร่งส าคัญเช่นกัน เน่ืองจากความเจริญก้าวหน้า

ของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ันเป็นไปอย่างรวดเรว็ ซ่ึงส่งผลให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขาเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ความจ าเป็นในการตรียมพร้อมก าลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้มากพอ ตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจ

และสงัคมต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจ

ของสถาบนั 

12.1   การพฒันาหลกัสูตร  

  จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทางด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม   และ 

วัฒนธรรม จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 

คุณธรรม มีความรอบรู้ รับผิดชอบต่อสังคม และให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งในด้านการรับมือกับการเปล่ียนแปลงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

โลก ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  เพ่ือให้ครอบคลุมและทันต่อการ

เปล่ียนแปลง และเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ  ความเข้มแขง็ทางด้านวิชาการ 

การวิจัยจึงมีจ าเป็น โดยมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเช่ือมโยงและ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ อาศัยการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี จึงต้องเน้นการบูรณาการความรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  และ

ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม 
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และ มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือ

การพัฒนาประเทศ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ 

12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักในการผลิตมหาบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ โดยตระหนักถึงคุณภาพผู้ส าเรจ็การศึกษาที่พึงมีความเข้มแขง็ด้านวิชาการ

ควบคู่กบัสมรรถนะในการประกอบอาชีพ    คณะวิทยาศาสตร์จึงออกแบบหลักสูตรในการจัดการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ผนวกกับการพัฒนา/บ่ม

เพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซ่ึงหมายถึง Scientific Excellence, Corporate 

and Social Responsibility,  International Recognition ในการยกระดับคุณภาพมหาบัณฑิตไปสู่ความเป็น

มืออาชีพตามบริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้าง

ความสามารถและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมี เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามนโยบาย

การศึกษาของชาติ  ความต้องการของชุมชนและสังคม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลิตมหาบัณฑิตทางด้านเคมีเฉพาะสาขา จึงจ า เป็นต้องตระหนักถึง

บทบาทในการผลิตมหาบัณฑิตทางด้านเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้มหาบัณฑิตด้านเคมีที่ มี

สมรรถนะในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้

งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีทักษะสื่อสารทางวิชาการ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้

สอดคล้องกบัพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

13. ความสมัพนัธ ์(ถา้มี) กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั  

13.1 รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให ้

   มีรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ได้แก่ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสกิส ์ ชีวเคมี และเคมี

วิเคราะห์ สัมพันธก์บัหลักสูตร ปร.ด.เคมีประยุกต์ เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการ ประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมี 

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

- 

13.3 การบริหารจดัการ 

    มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรท าหน้าที่พิจารณาให้ความเหน็ชอบใน

การจัดการเรียนการสอนให้ทนัสมัย และมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรอย่าง

ต่อเน่ือง 
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หมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

1.1 ปรชัญา 

 เรียนรู้  วิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ด้านเคมีอย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสงัคม 

1.2 ความส าคญั   

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันเกิดขึ้ นควบคู่กับพัฒนา

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน อาทิ สาขาเคมี และสามารถน าไปใช้โดย

บูรณาการกบัสาขาอื่นๆ ได้อย่างสมดุลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งการพัฒนาแนวความคิดใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเคมี ให้ทนัสมัยและก้าวหน้าทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  ให้เป็นผู้น าแห่งการ

สร้างกลไกของต้นแบบในการประดิษฐ์   เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์  เศรษฐกจิในรูปแบบ

ต่าง ๆ โดยอาศัยหลักสตูรที่มีการผลิตบัณฑติที่มีความรู้ ทกัษะ ความสามารถระดับสูงสามารถท าการวิจัย 

สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเคมี อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับการพัฒนาก าลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ควบคู่กบัความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเรว็ ซ่ึงส่งผลให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขา

เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก  

1.3 วตัถุประสงค ์ 

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

 1.3.1 มีความรู้ด้านเคมีเฉพาะสาขา สามารถบูรณาการ วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ทาง 

เคมี 

 1.3.2 มีทกัษะการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารองค์ความรู้ด้านเคมี 

 1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและการวิจัยทางเคมี โดยตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

2.1.  มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 

5 ปีโดยพิจารณาจากตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินงาน(KPI)ในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปี

การศึกษา 

มีการประเมินหลักสูตรอย่าง

สม ่าเสมอ 

 

รายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) 

2.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง

ของเศรษฐกจิ สงัคมและความ 

 

2.2.1 วิเคราะห์หลักสตูรจาก

มหาบัณฑติและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยี 

2.2.1 รายงานผลการด าเนินงาน

ของหลักสูตร  (มคอ.7) 

2.2.2  ระดับความพึงพอใจของ 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 2.2.2 ศึกษาการเปล่ียนแปลง

และความต้องการของสงัคม 

นายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้

บัณฑติ 

2.3  เพ่ิมทกัษะการใช้ภาษา 

องักฤษในการสื่อสารทางวิชาการ 

2.3.1  ส่งเสริมให้มีการค้นคว้า 

น าเสนอ และเข้าร่วมฟังการ

สมัมนาด้วยภาษาอังกฤษอย่าง

ต่อเน่ือง 

2.3.2สนับสนุนให้เขียนบทความ

วิจัยเป็นภาษาองักฤษ 

2.3.1 รายวิชา/การประชุม

วิชาการที่มีการค้นคว้า น าเสนอ 

ด้วยภาษาองักฤษ 

 

2.3.2 จ านวนบทความวิจัยที่

ตีพิมพ์หรือน าเสนอแบบ 

proceeding เป็นภาษาองักฤษ 

2.4 การพัฒนาทกัษะการวิจัย 2.4.1  ก าหนดให้มีการรายงาน 

ความก้าวหน้าของการวิจัยต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

อย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนให้

น าเสนอรายงานการวิจัยใน

โครงการที่เกี่ยวข้องของภาควิชา 

2.4.2 สนับสนุนการเสนอผลงาน 

วิจัยของนิสติในการประชุมระดับ 

ชาติหรือนานาชาติ  

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 โดยเป็นไปตามเป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหาร

หลักสตูร  

   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา 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 

 ผู้เข้าเป็นนิสติต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือ ศึกษารายวิชาเคมี หรือรายวิชาที่เทยีบเทา่ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ และมีคุณสมบัติทั่วไป

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2559 

 2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

2.3.1   มีพ้ืนฐานความรู้ทางเคม ี ทกัษะในการจัดการห้องปฏบัิติการไม่เพียงพอในการเรียน

และท าปริญญานิพนธ ์

2.3.2  ทกัษะการสื่อสารทางวิชาการด้านภาษาองักฤษ ไม่เพียงพอ เช่น การฟัง การอ่าน การ

เขียน และน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 

 2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

2.4.1   คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดให้นิสิตที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางเคมไีม่เพียงพอ

เข้าเรียนหมวดวิชาบังคับเพ่ิมเติมในกลุ่มสาขาวิชาที่เลือกหรือสาขาวิชาอื่นๆหรือหมวดวิชาเลือกของ

หลักสตูร อกีทั้งมีการก าหนดให้ลงเรียนรายวิชา คม 573 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ 

แบบไม่นับหน่วยกติ เพ่ือให้นิสติมีความเข้าใจในความรู้ทางเคมี และเตรียมความพร้อมในการท าปริญญา

นิพนธต่์อไป 
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2.4.2   จัดกจิกรรมเสริม หรือส่งเสริมให้นิสติฝึกทกัษะการสื่อสารวิชาการด้านภาษาองักฤษจาก

การอ่าน หนังสอื วารสารวิชาการที่เป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งให้ฝึกทกัษะการฟังในรายวิชาสมัมนาที่ร่วมกบั

หลักสตูร ปร.ด.เคมีประยุกต์ และสนับสนุนให้นิสติเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดบัชาติและนานาชาติ 

 

2.5  แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

หน่วย : คน 

 ปีการศึกษา 

ระดับ 2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

    2.6.1  งบประมาณรายรบั  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเคมี 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา (ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวน

รับ) 

600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
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        2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย  

งบประมาณของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

     ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม  

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน    

  ค่าตอบแทนผู้สอน (เช่น 24 หน่วยกติ x 1200 บาทต่อช่ัวโมง x 15 คร้ังต่อภาค)  432,000.00  

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 100,000.00  

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ์    

  กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนเิทศ กจิกรรมนิสติ)   

  ค่าครภุณัฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ   

  

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร   

  → ค่าใช้จ่ายรวม 532,000.00  

   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 10 คน)  53,200.00  53,200 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั   66,500 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 3,000  

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 3,000  

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 6,000   

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์   77,200 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 10,700  

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 9,000  90,824 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 28,608    119,432 

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จ านวนปี) 8,720  

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จ านวนปี) 6,000  

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนปี) 2,080  

   ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x จ านวนปี) 11,808  

     

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร      116,183  
 

2.7  ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 

 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบยีนเรียนขา้มสถาบนัอุดมศึกษา  

การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการ 

ศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559  
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3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก 2 โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 

หน่วยกติ และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

รายละเอียด หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน  3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั  9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์  12 หน่วยกิต 

รวมไม่นอ้ยกว่า  36 

126  

3.1.3  รายวิชา  

3.1.3.1  หมวดวิชาแกน ก าหนดให้เรียน  3 หน่วยกิต  ดังน้ี 

คม 573 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ  ไม่นับหน่วยกติ 

CH 573 Safety Management in the Research Laboratory  

คม 660 สมัมนาเคมี 1   1(0-2-1) 

CH 660 Chemistry Seminar 1  

คม 662 สมัมนาเคมี 2 1(0-2-1) 

CH 662 Chemistry Seminar 2  

คม 670 ระเบียบวิธวิีจัยทางเคมี    1(1-0-2) 

CH 670 Chemistry Research Methodology                                        

 

3.1.3.2  หมวดวิชาบงัคบั  ก าหนดให้เรียน 9  หน่วยกิต  โดยเลือกตามกลุ่มวิชา ดังน้ี 

 กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย ์  

คม 516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนสชัิน 3 (2-2-5) 

CH 516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes  

คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาเคมีอนินทรีย์ 3 (2-2-5) 

CH 517 Kinetics  and  Mechanisms  of  Reactions in Inorganic Chemistry 

คม 530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 3 (3-0-6) 

CH 530 Group Theory and Molecular Spectroscopy 
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 กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย ์  

คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอนิทรีย์ 3 (2-2-5) 

CH 525 Spectroscopic  Techniques  in  Organic  Chemistry  

คม 527 ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู  3 (2-2-5) 

CH 527 Advanced  Organic  Reactions   

คม 528 เคมีอนิทรีย์เชิงฟิสกิส์ 3 (3-0-6) 

CH 528 Physical   Organic  Chemistry  

 กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์  

คม 530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 3 (3-0-6) 

CH 530 Group Theory and Molecular Spectroscopy  

คม 533 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี 3 (3-0-6) 

CH 533 Thermodynamics and Chemical Kinetics  

คม 534 วิธคีณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม 3 (3-0-6) 

CH 534 Mathematical Methods and Quantum Chemistry  

 กลุ่มวิชาชีวเคมี  

คม 541 ชีวเคมีขั้นสงู 1 3(3-0-6) 

CH 541 Advanced Biochemistry 1  

คม 542 ชีวเคมีขั้นสงู 2 2(2-0-4) 

CH 542 Advanced Biochemistry 2  

คม 543 เทคโนโลยีเอนไซม์ 2(2-0-4) 

CH 543 Enzyme Technology  

คม 596 เทคนิคส าหรับการท าวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล    2(0-6-0) 

CH 596 Biochemical and Molecular Biological Techniques for Research  

 กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห ์  

คม 558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี 2 (2-0-4) 

CH 558 Spectroanalytical Chemistry  

คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า 2 (1-2-3) 

CH 559 Electroanalytical Chemistry  

คม 594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือประยุกต์ 2 (0-6-0) 

CH 594 Applied Instrumental Analysis Laboratory  

คม 655 เทคนิคการแยกสาร  3 (2-2-5) 

CH 655 Separation  Techniques  
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3.1.3.3  หมวดวิชาเลือก   

 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้   

หรือเลือกจากหมวดวิชาบังคับของกลุ่มวิชาอื่น ตามความเหมาะสมกบัปริญญานิพนธ ์

คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต์ 2(2-0-4) 

CH 521 Heterocyclic Chemistry and Applications  

คม 524 ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 2(2-0-4) 

CH 524 Natural  Products  

คม 574 นิติเคมีวิเคราะห์ 2(2-0-4) 

CH 574 Forensic Analytical Chemistry  

คม 576 เคมีของการเร่งปฏกิริิยา 2(1-2-3) 

CH 576 Catalytic Chemistry  

คม 579 เคมีของอาหาร 2(1-2-3) 

CH 579 Chemistry of Food  

คม 585 เคมีค านวณ 2(2-0-4) 

CH 585 Computational Chemistry  

คม 589 ทรัพย์สนิทางปัญญาส าหรับการวิจัย 1(1-0-2) 

CH 589 Intellectual Property for Research  

คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 2(1-2-3) 

CH 612 Selected  Topics  in  Inorganic  Chemistry   

คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ 2(1-2-3) 

CH 623 Selected  Topics in Organic  Chemistry  

คม 624 การสงัเคราะห์ทางเคมีอนิทรีย์ขั้นสูง 2(2-0-4) 

CH 624 Advanced  Organic  Synthesis  

คม 636 เคมีค านวณขั้นสูง 2(1-3-2) 

CH 636 Advanced Computational Chemistry  

คม 638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์ 2(1-2-3) 

CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry  

คม 642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี 2(1-2-3) 

CH 642 Selected Topics in Biochemistry  

คม 643 ชีวฟิสกิสข์องโปรตีน 2(1-2-3) 

CH 643 Protein Biophysics  

คม 644 พันธุวิศวกรรม 2(2-0-4) 

CH 644 Genetic Engineering  

คม 645 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 2(2-0-4) 

CH 645 Molecular Genetics  
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คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 

CH 650 Environmental Analytical Chemistry  

คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2(1-2-3) 

CH 654 Selected  Topics in  Analytical  Chemistry   

คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี 2(1-2-3) 

CH 674 Applications of Chemistry in Nanotechnology  

คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล  2(2-0-4) 

CH 676 Combinatorial Chemistry  

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 2(1-2-3) 

CH 677 Experimental Design in Chemistry  

คม 682 เคมีสะอาด 2(1-2-3) 

CH 682 Green  Chemistry   

คม 683 การออกแบบและค้นพบยา 2(1-2-3) 

CH 683 Drug Design and Discovery  

คม 691 ปฏบัิติการพันธุวิศวกรรม 2(0-6-0) 

CH 691 Genetic Engineering Laboratory  

 3.1.3.4 ปริญญานิพนธ ์    ก าหนดให้เรียน  12  หน่วยกติ 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท       12 หน่วยกติ 

GRT 691 Master’s Thesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



15 

 

ความหมายของเลขรหสัวิชา 

1.   ความหมายของรหสัตวัอกัษร 

คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 

2.  ความหมายของรหสัตวัเลข  

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง กลุ่มวิชาส าหรับระดับบัณฑติศึกษา 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชาเคมี 

เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

3.  ความหมายของเลขรหสัวิชา   สาขาวิชาเคมี 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึงหมวดวิชาดังต่อไปนี้  

 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  

ส าหรบันสิิตทีเ่ลือกเรียนกลุ่มวิชาเคมีอนนิทรีย ์

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาบงัคบั 6 หน่วยกิต วิชาบงัคบั 4 หน่วยกิต 

คม 516  เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะ     

อนิทรีย์ของโลหะแทรนสชัิน 

3(2-2-5) คม 517  จลนพลศาสตร์และกลไกของ 

ปฏกิริิยาเคมีอนินทรีย์ 

3(2-2-5) 

คม 530  ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรส  

โกปีระดับโมเลกุล 

3(3-0-6) คม 573    การจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏบิัติการ  

AUDIT 

  คม 670  ระเบียบวิธวีิจัยทางเคมี 1(1-0-2) 

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต          รวมจ านวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  

วิชาบงัคบั 1 หน่วยกิต วิชาบงัคบั 1 หน่วยกิต 

คม 660  สมัมนาเคมี 1 1(0-2-1) คม 662  สมัมนาเคมี 2  1 (0-2-1) 

ปริญญานิพนธ ์                                

ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท                              

6 หน่วยกติ ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญา

โท                                                 

6 หน่วยกติ 

รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต 

ส าหรบันสิิตทีเ่ลือกเรียนกลุ่มวิชาเคมีอินทรีย ์

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

วิชาบงัคบั 6 หน่วยกิต วิชาบงัคบั 4 หน่วยกิต 

คม 527  ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู 3(2-2-5) คม 528  เคมีอนิทรีย์เชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

คม 525  เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี

ในเคมีอนิทรีย์ 

3(2-2-5) คม 573  การจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิติการ  

AUDIT 

  คม 670  ระเบียบวิธวิีจัยทางเคมี 1(1-0-2) 

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2  

วิชาบงัคบั 1 หน่วยกิต วิชาบงัคบั 1 หน่วยกิต 

คม 660  สมัมนาเคมี 1 1(0-2-1) คม 662  สมัมนาเคมี 2  1 (0-2-1) 

ปริญญานิพนธ ์                                

ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท                              

6 หน่วยกิต ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท                              

6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
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ส าหรบันสิิตทีเ่ลือกเรียนกลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาบงัคบั 6 หน่วยกิต วิชาบงัคบั 4 หน่วยกิต 

คม 530  ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโก

ปีระดับโมเลกุล 

3(3-0-6) คม 533  อุณหพลศาสตร์และ    

จลนพลศาสตร์เคมี 

3(3-0-6) 

คม 534  วิธคีณติศาสตร์และเคมี   

ควอนตัม 

3(3-0-6) คม 573  การจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏบิัติการ  

AUDIT 

  คม 670 ระเบียบวิธวีิจัยทางเคมี 1(1-0-2) 

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  

วิชาบงัคบั 1 หน่วยกิต วิชาบงัคบั 1 หน่วยกิต 

คม 660  สมัมนาเคมี 1 1(0-2-1) คม 662  สมัมนาเคมี 2  1 (0-2-1) 

ปริญญานิพนธ ์                                

ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท                                                       

6 หน่วยกติ ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญา

โท                                                         

6 หน่วยกติ 

รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

ส าหรบันสิิตทีเ่ลือกเรียนกลุ่มวิชาชีวเคมี    

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

วิชาเอกบงัคบั 5 หน่วยกิต วิชาเอกบงัคบั 5 หน่วยกิต 

คม 541  ชีวเคมีขั้นสูง 1 3(3-0-6) คม 542  ชีวเคมีขั้นสูง 2 2(2-0-4) 

คม 596  เทคนิคส าหรับการท าวิจัย

ทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล   

2(0-6-0) คม 543  เทคโนโลยีเอนไซม์ 2(2-0-4) 

  คม 573  การจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิติการ  

AUDIT 

  คม 670 ระเบียบวิธวิีจัยทางเคมี 1(1-0-2) 

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 11 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 11 หน่วยกิต 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2  

วิชาบงัคบั 1 หน่วยกิต วิชาบงัคบั 1 หน่วยกิต 

คม 660  สมัมนาเคมี 1 1(0-2-1) คม 662 สมัมนาเคมี 2  1 (0-2-1) 

ปริญญานิพนธ ์                                

ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท                              

6 หน่วยกิต ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท                                                       

6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
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ส าหรบันสิิตทีเ่ลือกเรียนกลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห ์

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาบงัคบั 5 หน่วยกิต วิชาบงัคบั 5 หน่วยกิต 

คม 558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทร 

สโกปี 

 2(2-0-4) คม 559  เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า 2(1-2-3) 

คม 655  เทคนิคการแยกสาร 3(2-2-5) คม 573  การจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิติการ  

AUDIT 

  คม 594  ปฏบิัติการวิเคราะห์ด้วย 

เคร่ืองมือประยุกต ์

2(0-6-0) 

  คม 670 ระเบียบวิธวีิจัยทางเคมี 1(1-0-2) 

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 11 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 11 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  

วิชาบงัคบั 1 หน่วยกิต วิชาบงัคบั 1 หน่วยกิต 

คม 660  สมัมนาเคมี 1 1(0-2-1) คม 662 สมัมนาเคมี 2  1 (0-2-1) 

ปริญญานิพนธ ์                                

ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท                              

6 หน่วยกติ ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญา

โท                              

6 หน่วยกติ 

รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาแกน 

คม 573 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ  ไม่นับหน่วยกติ 

CH 573 Safety Management in the Research Laboratory  

                ความปลอดภัยทางเคมี ระบบการจ าแนกและจัดเกบ็ การจัดการของเสียอันตราย การ

จัดการเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการวิจัย การประเมินความ

เสี่ยงในห้องปฏบัิติการ แนวทางการช้ีบ่งภัยที่จ าน าไปสู่การเกดิอุบัติเหตุและการจัดการความเสี่ยง 

คม 660  สมัมนาเคมี 1                                                                                                           1(0-2-1) 

CH 660 Chemistry Seminar 1  

                ศึกษาค้นคว้าบทความวิจัยใหม่ที่ส าคัญทางเคมี วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการวิจัย 

วิจารณ์ สงัเคราะห์องค์ความรู้ น าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัที่ประชุม 

คม 662 สมัมนาเคมี 2  11(0-2-1) 

CH 662 Chemistry Seminar 2  

       ค้นคว้าบทความวิจัยทางเคมี  วิเคราะห์ความก้าวหน้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

ปริญญานิพนธ ์วิจารณ์ สงัเคราะห์องค์ความรู้ น าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัที่ประชุม 

คม 670 ระเบียบวิธวิีจัยทางเคมี 1(1-0-2) 

CH 670 Chemistry Research Methodology  

                เทคนิคการสบืค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีจากเอกสารและฐานข้อมูล การเขียนโครง

ร่างวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย การรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผล และการเตรียมเอกสารวิจัย

ทางเคมีเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 

หมวดวิชาบงัคบั 

กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย ์

คม 516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน 33(2-2-5) 

CH 516 Chemistry of Organo-transition Metal Complexes  

    โครงสร้างและการสร้างพันธะในสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนสิชัน วิธีการ

สังเคราะห์ โดยจ าแนกตามชนิดของลิแกนด์และการสร้างพันธะ ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์กับ

โลหะแทรนสิชัน ปฏิกิริยาการเติม การก าจัดและปฏิกิริยาการแลกเปล่ียน การประยุกต์ของสาร

เชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนสชัิน 

คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาในเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5) 

CH 517 Kinetics and Mechanisms of Reactions in Inorganic Chemistry  

                หลักการของจลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-

รีดักชัน  ปฏิกิริยาแทนที่ของสารประกอบอนินทรีย์ที่มีโครงสร้างแบบจัตุรัสระนาบและแบบทรง

แปดหน้า  และการน าไปประยุกต์ 
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คม 530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

CH 530 Group Theory and Molecular Spectroscopy  

                ทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรเชิงโมเลกุลและสมมาตรกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎี

กลุ่มในกลศาสตร์ควอนตัม การรวมเชิงเส้นแบบสมมาตร ทฤษฎีออร์บิทลัเชิงโมเลกุล ไฮบริดออร์

บิทลั และออร์บิทลัเชิงโมเลกุล ทฤษฎีสนามลิแกนด์และการสั่นของโมเลกุล การประยุกต์ใช้ทฤษฎี

กลุ่มกบัสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล  

กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย ์

คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอนิทรีย์ 33(2-2-5) 

CH 525 Spectroscopic Techniques in Organic Chemistry  

                วิธกีารทางสเปกโทรสโกปีในการพิสจูน์โครงสร้างของสารประกอบอนิทรีย์ การใช้

เทคนิคใหม่  อนิฟราเรด  นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตรี   

คม 527 ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู  3(2-2-5) 

CH 527 Advanced Organic Reactions   

                ปฏกิริิยาเคมีอินทรีย์ชนิดใหม่ กลไกของปฏกิริิยา สารมัธยันตร์ที่ว่องไวและการ

ประยุกต์ใช้ในการสงัเคราะห์   

คม 528 เคมีอนิทรีย์เชิงฟิสกิส์ 3(3-0-6) 

CH 528 Physical Organic Chemistry  

                หลักส าคัญในการพิจารณากลไกของปฏิกิริยา  จลนพลศาสตร์  และเทอร์โมไดนามิกส ์ 

ผลของไอโซโทป ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและความว่องไวต่อปฏกิิริยา ปฏกิิริยาเพอริไซคลิก 

ปฏกิริิยาทางแสง 

กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์  

คม 533 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี 3(3-0-6) 

CH 533 Thermodynamics and Chemical Kinetics  

                ทฤษฎีอุณพลศาสตร์เชิงสถิติ การอธิบายระบบอนุภาคและสมบัติของสารด้วยอุณ

พลศาสตร์เชิงสถิติ ทฤษฎีการปะทะ ทฤษฎีสภาวะกระตุ้น ปฏกิริิยาคู่ขนาน ปฏกิิริยาลูกโซ่ และ

จลนพลศาสตร์ของปฏกิริิยาที่เกดิเรว็ 

คม 534 วิธคีณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม 3(3-0-6) 

CH 534 Mathematical Methods and Quantum Chemistry  

                วิธีคณิตศาสตร์เพ่ือความเข้าใจและการประยุกต์กับทฤษฎีทางเคมีเชิงฟิสิกส์  ตัว

ด าเนินการ ฟังก์ชันคล่ืน โครงสร้างและสมบัติของอะตอมที่มีหน่ึงอิเลก็ตรอนและหลายอิเลก็ตรอน 

ทฤษฎีและวิธกีารประมาณค่า ทฤษฎีพันธะเคมีในโมเลกุล 

กลุ่มวิชาชีวเคม ี

คม 541 ชีวเคมีขั้นสงู 1 3(3-0-6) 

CH 541 Advanced Biochemistry 1 
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                สมบัติ โครงสร้างและวิถีเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลภายในเซลล์ กลไกการควบคุม

ระดับเซลล์ จนศาสตร์ขั้นสูงของเอนไซม์และกลไกการเร่งปฏกิริิยา  เสถียรภาพและการวิเคราะห์

โครงรูปของมหโมเลกุล การท างานร่วมกนัของชีวโมเลกุล การจัดโครงสร้างดีเอน็เอ กระบวนการ

เปล่ียนแปลงอาร์เอน็เอ ดีเอน็เอรีคอมบิแนนท ์

คม  542 ชีวเคมีขั้นสงู 2 2(2-0-4) 

CH 542 Advanced Biochemistry 2  

 เทคโนโลยีของเอนไซม์และยีน วิธวิีจัยยุคใหม่ทางชีวโมเลกุล และชีวเคมีน าสมัย 

คม  543 เทคโนโลยีเอนไซม์ 2(2-0-4) 

CH 543 Enzyme Technology  

 จลนศาสตร์ขั้นสงูของเอนไซม์ กลไกการเร่งปฏกิริิยา และเทคโนโลยีของเอนไซม์ 

คม  596 เทคนิคทางชีวเคมีขั้นสงู   2(0-6-0) 

CH 596 Advanced Biochemistry Techniques  

                เทคนิคที่เกี่ยวกับปฏบัิติการทางชีวเคมี การแยกสารโดยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี

และอเิลก็โทรโฟรีซิส การวิเคราะห์สารด้วยวิธีทางสเปกโทรสโกปี และเทคนิคเบ้ืองต้นทางพันธุ

วิศวกรรม 

กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห ์

คม 558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี 2(2-0-4) 

CH 558 Spectroanalytical Chemistry  

                สมบัติการดูดกลืนและการคายคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในระดับอะตอมและโมเลกุล 

หลักการ วิธกีารวิเคราะห์ รายละเอียดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีแต่ละ

ประเภท และการประยุกต์ใช้ 

คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า 2(1-2-3) 

CH 559 Electroanalytical Chemistry  

                ทฤษฎีเคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ปริมาณโดยวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เกิดข้ึน 

ลักษณะเฉพาะของเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า และการวัดค่าการน าไฟฟ้า 

คม 594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือประยุกต์ 2(0-6-0) 

CH 594 Applied Instrumental  Analysis  Laboratory  

                ปฏบัิติการและการประยุกต์โดยใช้เคร่ืองมือทางสเปกโทรสโกปี เคร่ืองมือทางเคมีไฟฟ้า 

และเคร่ืองมือทางโครมาโทกราฟี 

คม 655  เทคนิคการแยกสาร  3(2-2-5) 

CH 655 Separation Techniques  

                หลักการในการแยกสารด้วยวิธีการตกตะกอน การกล่ัน การตกผลึก หลักการและการ

ประยุกต์เทคนิคทางโครมาโทกราฟี และเทคนิคอิเลก็โทรโฟรีซิส ส่วนประกอบและการท างานของ

เคร่ืองมือทางโครมาโทกราฟีและอเิลก็โทรโฟรีซิส 
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หมวดวิชาเลือก 

คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต์                                 2(2-0-4) 

CH 521 Heterocyclic Chemistry and Applications  

                โครงสร้าง สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเฮเทอโรไซคลิก การหาโครงสร้าง  

การสงัเคราะห์ และประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ าวัน และอุตสาหกรรม 

คม 524 ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ                                                               2(2-0-4) 

CH 524 Natural Products  

                ประเภทของสารผลิตภัณฑธ์รรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ  กระบวนการชีวสงัเคราะห์   

การหาสูตรโครงสร้าง การสังเคราะห์และการเปล่ียนแปลงของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจและการ

ประยุกต์ทางการแพทย์  การเกษตร และอุตสาหกรรม 

คม 574 นิติเคมีวิเคราะห์                                                                     2(2-0-4) 

CH 574 Forensic Analytical Chemistry  

                การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ข้ันสูง การ

วิเคราะห์ด้านพิษวิทยา การวิเคราะห์เกี่ยวกบัยา สารพันธุกรรมส ีเส้นผม และการลอบวางเพลิง 

คม 576 เคมีของการเร่งปฏกิริิยา 2(1-2-3) 

CH 576 Catalytic Chemistry  

                ทฤษฎีที่เกี่ยวกบัเคมีของการเร่งปฏกิริิยา ประเภทของการเร่งปฏกิิริยา การเร่งปฏกิิริยา

ในสารละลายที่เป็นของแขง็ ของเหลวและแกส๊ สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเร่งปฏกิิริยา  

การประยุกต์การเร่งปฏกิริิยาในอุตสาหกรรม 

คม 579 เคมีของอาหาร 2(1-2-3) 

CH 579 Chemistry of Food  

                 โครงสร้างและเคมีที่เกี่ยวข้องในระบบของอาหาร เคมีของน า้ในอาหาร โปรตีน คาร์

โบไฮเดรท ไขมัน เอนไซม์ในอาหาร เคมีของสารเติมแต่งในอาหาร ผลของการแปรรูปที่มีต่อ

องค์ประกอบส าคัญในอาหาร วิธกีารวิเคราะห์สารส าคัญในอาหาร 

คม 585 เคมีค านวณ 2(2-0-4) 

CH 585 Computational Chemistry  

                ทฤษฏทีางเคมีควอนตัมที่เกี่ยวข้องกบัเทคนิคการค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ กลศาสตร์

โมเลกุล การค านวณแบบเซมิเอมพิริคัล และการค านวณแบบแอบอนินิชิโอ  

คม 589 ทรัพย์สนิทางปัญญาส าหรับการวิจัย 1(1-0-2) 

CH 589 Intellectual Property for Research  

                กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสากล ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา

ทางเคมี การปกป้องความหลากหลายพันธุพื์ช ภมูิปัญญาท้องถิ่นไทย เคร่ืองหมายการค้า สิ่งบ่งช้ีทาง

ภมูิศาสตร์ การออกแบบด้านอุตสาหกรรม แผนภมูิวงจรรวม ความลับทางการค้า และจริยธรรมทาง

วิทยาศาสตร์  
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คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 2(1-2-3) 

CH 612 Selected Topics in Inorganic Chemistry  

                 ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางเคมีอนินทรีย์  เคมี-      

อนินทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ 2(1-2-3) 

CH 623 Selected Topics in Organic Chemistry  

                ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางเคมีอินทรีย์ เคมีอินทรีย์

ชีวภาพ เคมีอนิทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

คม 624 การสงัเคราะห์ทางเคมีอนิทรีย์ขั้นสูง 2(2-0-4) 

CH 624 Advanced Organic Synthesis  

                ความก้าวหน้าของวิธสีังเคราะห์สารอนิทรีย์ในปัจจุบัน  การวิเคราะห์และการวางแผน

สงัเคราะห์สารอนิทรีย์แบบคิดย้อนกลับ เพ่ือไปสู่โมเลกุลเป้าหมายหลากชนิด  

คม 636 เคมีค านวณขั้นสูง 2(1-3-2) 

CH 636 Advanced Computation Chemistry  

                 เคมีควอนตัม ทฤษฏอีอร์บิทลัเชิงโมเลกุล การค านวณแบบแอบอนินิชิโอ แบบเซมิ

เอมพิริคัลและกลศาสตร์โมเลกุล การประยุกต์ในเคมีเชิงฟิสกิส์ 

คม 638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์ 2(1-2-3) 

CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry  

                 ความก้าวหน้าทางทฤษฏแีละงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางเคมีเชิงฟิสิกสเ์คมีเชิง

ฟิสกิสป์ระยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

คม 642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี                                            2(1-2-3) 

CH 642 Selected Topics in Biochemistry  

 ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางชีวเคมี ชีวเคมีประยุกต์ 

และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

คม 643 ชีวฟิสกิสข์องโปรตีน                            2(1-2-3)                               

คม 643 Protein Biophysics 

                 สมบัติ โครงสร้างและหน้าที่ของกรดอะมิโนและโปรตีน พันธะและแรงยึดเหน่ียวใน

โครงสร้างของโปรตีน โดยใช้เทคนิคทางชีวสารสนเทศน์ และเทคนิคทางชีวเคมีเชิงฟิสกิส์ใน

การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  

คม 644 พันธุวิศวกรรม 2(2-0-4) 

CH 644 Genetic Engineering  

 หลักการทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและการประยุกต์ทางพันธุวิศวกรรม 

คม 645 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 2(2-0-4) 

CH 645 Molecular Genetics  
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                 การจัดตัวของจีโนมในยูคาริโอต การกลายพันธุแ์ละวิวัฒนาการของยีน มิวเตช่ัน การควบคุม

การแสดงของยีนจากสญัญานภายนอกเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเซลล์ และการก่อมะเรง็ ความรู้

ด้านเทคโนโลยียีน 

คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 

CH 650 Environmental Analytical Chemistry  

                  การตรวจวิเคราะห์และประเมินสภาพของสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ น า้ และดิน โดย

อาศัยเทคนิคและเคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห์ 

คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2(1-2-3) 

CH 654 Selected Topics in Analytical Chemistry  

 ความก้าวหน้าทางทฤษฏแีละงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์เคมีวิเคราะห์

ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี 2(1-2-3) 

CH 674 Applications of Chemistry in Nanotechnology  

                 หลักการประยุกต์ความรู้ทางเคมีกบันาโนเทคโนโลยีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี

ของอนุภาคในระดับนาโน การจ าลองโมเลกุล และวิธกีารสงัเคราะห์อนุภาคระดับนาโน 

คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล 2(2-0-4) 

CH 676 Combinatorial Chemistry  

                 บทบาทของเคมีคอมบิเนทอเรียลในงานวิจัยที่เกี่ยวกบัสารใหม่ที่ใช้ในการบ าบัดโรค  

หลักการของการใส่รหัสและการประยุกต์ใช้ในการสงัเคราะห์กลุ่มสารที่มีความหลากหลายโครงสร้าง การ

ออกแบบการสงัเคราะห์กลุ่มสารให้มีสภาวะที่ดีที่สดุโดยวิธวิีเคราะห์แบบย้อนกลับ  การคัดเลือกตัวเช่ือม 

และการสลายตัวเช่ือมที่เหมาะสม การติดตามปฏกิริิยาในวัฏภาคของแขง็โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 2(1-2-3) 

CH 677 Experimental Design in Chemistry  

                การออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะเร่ืองตามความสนใจ เพ่ือเพ่ิมทกัษะและความช านาญ

ในการทดลองแบบประยุกต์โดยน าเคร่ืองมือและเทคนิคมาประยุกต์ใช้ 

คม 682 เคมีสะอาด 2(1-2-3) 

CH 682 Green Chemistry  

                 หลักการและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ระดับไมโคร  ทางเลือกในการใช้รีเอเจนต์  การใช้

ตัวเร่งปฏกิริิยาทางชีวภาพแบบไม่กระทบกบัสิ่งแวดล้อม 

คม 683  การออกแบบและค้นพบยา 2(1-2-3) 

CH 683  Drug Design and Discovery  

                การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ือใช้เป็นสารต้นแบบในการพัฒนาเป็นยาตัวใหม่  กลไก

การออกฤทธิ์และความสมัพันธร์ะหว่างสตูรโครงสร้างกบัฤทธิ์ชีวภาพของสาร วิธกีารออกแบบ  การ

สงัเคราะห์  และการวิเคราะห์โดยการบูรณาการความรู้ทางเคมี 
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คม 691 ปฏบัิติการพันธุวิศวกรรม 2(0-6-0) 

CH 691 Genetic Engineering Laboratory  

 ปฏบัิติการทางเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทด์ีเอน็เอและพันธุวิศวกรรม  

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท                                                     12 หน่วยกติ                                                     

GRT 691 Master’s Thesis  

 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

            3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร  

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

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

วท.ม.(เคมอีนิทรีย์), 2522  

Ph.D.(Organic Chemistry), 

2526 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Queen’sUniversity, UK 

xxxxxxxxxxxx 

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

วท.ด.(เคม)ี,2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxx 

3 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 

xxxxxxxxxxxx 

 

              3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบั

ที่ 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

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

วท.ม.(เคมีอนิทรีย)์, 2522 

Ph.D.(Organic Chemistry), 2526 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Queen’s University, UK 

- 

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

วท.ด.(เคม)ี, 2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- 

3 อ.ดร.สจุิตรา  ศรีสงัข์ 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 

- 

4 รศ.ดร.อภญิญา ชัยวิสทุธางกูร วท.บ.(เคม)ี, 2534 

Ph.D.(Chemistry), 2541 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

University of Connecticut, USA 

- 

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

วท.ม.(เคมีประยุกต)์, 2537  

Ph.D.(Chemistry), 2548 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

University of Wollongong, Australia 

- 
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ล าดบั

ที่ 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

6 รศ.ดร.ธีรยุทธ  ล่ิวพรเจริญวงศ์ วท.บ.(เคม)ี, 2539 

Ph.D.(Chemistry), 2544 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Michigan Technological University, 

USA 

- 

7 รศ.ดร.รัชนก  ป่ินแก้ว วท.บ.(เคมี), 2541 

วท.ม.(เคมีอนิทรีย)์, 2544 

ปร.ด.(เคมีอนิทรีย์), 2550 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

8 รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย วท.บ.(เคม)ี , 2521  

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), 2524 

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), 

2546 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- 

9 ผศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  ส่งศรีโรจน์ วท.บ.(เคม ี), 2547 

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมีอนิน 

ทรีย์ประยุกต์), 2549 

Ph.D.(Chemistry), 2554 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of York, UK 

- 

10 ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ วท.บ.(เคม)ี, 2540 

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมี 

อนินทรีย์ประยุกต)์, 2543 

ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2548 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

11 ผศ.ดร.ปิยะดา   จิตรตั้งประเสริฐ วท.บ.(เคม)ี, 2541 

ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

12 ผศ.ดร.พนารัตน์  อรณุรัติยากร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 2539  

วท.ม.(ชีวเคม)ี, 2542 

Ph.D.(Biomo;ecular Science), 

2550 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

University of Okayama, Japan 

- 

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

วท.ม.(เคม)ี, 2540 

วท.ด.(เคมี), 2547 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- 

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

วท.ม.(เคม)ี, 2541  

ปร.ด.(เคมี), 2546 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- 

15 ผศ.ดร.สเุชาวน์ ดอนพุดซา วท.บ.(ชีวเคมี), 2547 

วท.ด.(ชีวเคมี), 2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- 

16 อ.ดร.ฐิติรัตน์ แม้นทมิ วท.บ.(เคม)ี, 2548 

ปร.ด.(เคมีวิเคราะห์), 2556 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

17 อ.ดร.ณัฐพล อภริติกุล วท.บ.(เคม)ี, 2548 

วท.ม.(เคมีประยุกต)์, 2550

ปร.ด.(เคมีประยุกต์), 2555 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- 

18 อ.ดร.พรทพิย์ บญุศรี วท.บ.(เคม)ี, 2545 

วท.ม.(เคมีเชิงฟิสกิส)์, 2548 

ปร.ด.(เคมี), 2556 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- 
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4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถา้มี) 

ไม่มี 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าปริญญานพินธ ์ 

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ 

ก าหนดให้นิสิตท าการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา หรือการสร้างเคร่ืองมือเกี่ยวกบั การ

ศึกษาวิจัยในสาขาวิชาเคมี 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นิสติมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถด าเนินการวิจัย  

 และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ 

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)  อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสติเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

เพ่ือประมวลผลรายวิชา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต  

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต มาตรฐานการเรียนรูที้ส่อดคลอ้ง 

1.มีทกัษะสื่อสาร  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ใช้วิธทีางสถิติในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นและติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5.3 สื่อสาร ถ่ายทอดคงามรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร 

มีความรู้เชิงลึกด้านเคมีเฉพาะสาขา รวมถึง

วิเคราะห์ และสามารถใช้ความรู้ทางเคมีใน

การพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีระบบ 

ด้านความรู้ 

2.2 มีความรู้ในสาระความรู้เชิงลึกทางเคมีเฉพาะสาขา 

ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลเพ่ือแก้ปัญหา

ทางเคมีได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.3 วางแผน สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ เพ่ือต่อยอดองค์

ความ 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น  

มุ่งพัฒนานิสติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

2.1  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม 

จริยธรรม   

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) ยึดมั่ นในคุณธรรม 

จริยธรรม มีความซื่อสตัย์สจุริต 

(2)  มีจิตส านึกและตระหนักใน

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิจัย 

(1)  สอดแทรกเนื้ อหาในด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 

(2)  จัดกิจกรรมส่งเสริมและใน

ร า ย วิ ช า มี ก า ร ป ลู ก ฝั ง ก า ร มี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(1)  การสังเกตและประเมินพฤติกรรม 

และการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและ

ปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม 

(2)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

ค ว า ม รั บ ผิ ด ชอบ ในห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ

มอบหมาย 
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2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1)  ความรู้   เข้าใจในสาระหลัก 

ทฤษฎีและทักษะทางด้านเคมีที่

ส  าคัญได้อย่างถูกต้อง 

(2) มีความรู้ในสาระความรู้ เชิงลึก

ทางเคมีเฉพาะสาขา 

 การเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

(active learning) 

 

ประเมินความสามารถของนิสิตใน

การ เ รี ยนการสอนแบบเ ชิ ง รุ ก 

(active learning) โดยประเมินจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ

ปฏิบัติงานของนิสิตในด้านต่าง ๆ 

คือ 

(1)  ทดสอบย่อย 

(2)  ทดสอบกลางภาคการศึกษา

และปลายภาคการศึกษา 

(3)  รายงาน 

(4)  การน าเสนองาน 

2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1)  ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า

ทางวิชาการ 

 (2)  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

และมีเหตุมีผลเพ่ือแก้ปัญหาทาง

เคมีได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3)  วางแผน สังเคราะห์ และ

บูรณาการความรู้  เพ่ือต่อยอดองค์

ความรู้ได้ 

 

 

จัดกระบวนการเรียนรู้  การเรียน

ก า ร สอนแบบ เ ชิ ง รุ ก  ( active 

learning) เพ่ือให้นิสติได้ฝึกทกัษะ

การวิเคราะห์ ทักษะการคิด จาก

สภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริง 

ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น 

(1)  จัดให้มีการค้นคว้าและ

ทดลองด้วยตนเอง มีการน าเสนอ

ผลงานจากการค้นคว้า และมีการ 

อภิปรายในห้องเรียนหรือใน

ห้องสมัมนา 

(2)   จั ด ใ ห้ก ารน า เสนอและ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ในช้ันเรียน 

(3)  จัดให้มีการแก้ปัญหาที่เกดิ

จากการท างานวิจัยด้วยตนเองโดย

มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้

ค าแนะน า 

(1)  ประ เมินจากงานที่ ไ ด้ รั บ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(2)  ประเมินจากข้อสอบที่เน้นให้

นิสติได้คิด วิเคราะห์ อธบิายแนวคิด

ของการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์

ความรู้ที่ได้เรียนมา 

(3)  ประเมินจากทกัษะที่นิสติใช้ใน

การแก้ ปัญหาที่ เกิด ข้ึนระห ว่าง

ท างานวิจัย 
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2.4  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1)  มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

และจิตสาธารณะ 

(2) สามารถปรับตัวในการท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น วางตัวและแสดงความ

คิดเหน็ได้อย่างเหมาะสมกบับทบาท 

หน้าที่    

(1) การเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

(active learning) 

(2)  มอบหมายงานให้จัดท าเป็น

กลุ่ม 

(1)   ก ารสั ง เกตและประ เมิ น

พฤติกรรมในช้ันเรียน และการเข้า

ร่วมกจิกรรม  

(2)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน

การวิพากษ์วิจารณ์ในช้ันเรียน และ

การยอมรับเหตุผลของผู้ที่มีความ

คิดเหน็แตกต่าง 

 

2.5  ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1)  ใช้วิธทีางสถิติในการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สบืค้นและติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

(3) สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และ

เผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

(1) การเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

(active learning) 

(2)  ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัว เลข การสื่ อสารและการใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3)  การมอบหมายงานให้สืบค้น 

ค้นคว้าด้วยตนเอง รวบรวมและ

น าเสนอข้อมูล 

ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

และจากการน าเสนอผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (1) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสตัย์สจุริต 

(2)  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิจัย 

2. ด้านความรู้ (1)  ความรู้  เข้าใจในสาระหลัก ทฤษฎีและทักษะทางด้าน

เคมีที่ส  าคัญได้อย่างถูกต้อง 

(2) มีความรู้ในสาระความรู้ เชิงลึกทางเคมีเฉพาะสาขา 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  (1)  ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

 (2)  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลเพ่ือ

แก้ปัญหาทางเคมีได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3)  วางแผน สงัเคราะห์ และบูรณาการความรู้  เพ่ือต่อยอด

องค์ความรู้ได้ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

(1)  มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และจิตสาธารณะ 

(2) สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกบัผู้อื่น วางตัวและ

แสดงความคิดเหน็ได้อย่างเหมาะสมกบับทบาท หน้าที่    

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

(1)  ใช้วิธทีางสถิติในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ 

(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นและติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

(3) สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่าง

มีประสทิธภิาพ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรบัผดิชอบหลกั   ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา ดา้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ

ความ สมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 

วิชาแกน             

คม573การจัดการความปลอดภยัในห้องปฏบิัติการวิจยัทางเคมี             
คม 660 สมัมนาเคม ี1             
คม 662 สมัมนาเคม ี2             
คม 670 ระเบยีบวิธวีจิัยทางเคมี             

วิชาเอกบงัคบั             

กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย ์             

คม 516 เคมขีองสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะ 

แทรนสชิัน 
            

คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาเคมี 

อนินทรีย์ 
            

คม 530 ทฤษฎกีลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดบัโมเลกุล 
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   ความรบัผดิชอบหลกั   ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา ดา้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ

ความ สมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 

กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย ์             

คม 525  เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมอีนิทรีย์             

คม 527 ปฏกิริิยาเคมอีนิทรีย์ขั้นสงู              

คม 528 เคมอีนิทรีย์เชงิฟิสกิส ์             

กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์             

คม 530 ทฤษฏกีลุ่มและสปกโทรสโปกรีะดบัโมเลกุล             

คม 533 อณุหพลศาสตร์และจลนพล  

ศาสตร์เคม ี
  

 
         

คม534 วิธคีณติศาสตร์และเคมคีวอนตมั             

กลุ่มวิชาชีวเคม ี             

คม 541 ชีวเคมขีั้นสงู 1             

คม 542 ชีวเคมขีั้นสงู 2             

คม 543 เทคโนโลยีเอนไซม ์             

คม 596 เทคนิคทางชวีเคมขีั้นสงู             
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   ความรบัผดิชอบหลกั   ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา ดา้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ

ความ สมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 

กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห ์             

คม 558 เคมวีิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี             

คม 559 เคมวีิเคราะห์ทางไฟฟ้า             

คม 594 ปฏบิตักิารวิเคราะห์ด้วยเครื่องมอืประยุกต ์             

คม 655 เทคนิคการแยกสาร             

หมวดวิชาเลือก             

คม 521 เคมขีองสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต ์             

คม 524 ผลิตภัณฑธ์รรมชาต ิ             

คม 574 นิตเิคมวีเิคราะห์             

คม 576 เคมขีองการเร่งปฏกิริิยา             

คม 579 เคมขีองอาหาร             

คม 585 เคมคี านวณ             
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   ความรบัผดิชอบหลกั   ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา ดา้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ

ความ สมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 

คม 589 ทรัพย์สนิทางปัญญาส าหรับการวิจัย             

คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมอีนนิทรีย์             

คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมอีนิทรีย์             

คม 624 การสงัเคราะห์ทางเคมอีนิทรีย์ขั้นสงู             

คม 636 เคมคี านวณขั้นสงู             

คม 638 หัวข้อพิเศษทางเคมเีชงิฟิสกิส ์             

คม  642 หัวข้อพิเศษทางชวีเคม ี             

คม 643 ชวีฟิสกิสข์องโปรตนี               

คม 644 พันธวุศิวกรรม             

คม 645 พันธศุาสตร์ระดบัโมเลกุล             

คม 650 เคมวีิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม             
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   ความรบัผดิชอบหลกั   ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา ดา้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ

ความ สมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 

คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมวีเิคราะห์             

คม 674 การประยุกตเ์คมใีนนาโนเทคโนโลยี             

คม 676 เคมคีอมบเินทอเรียล             

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคม ี             

คม 682 เคมสีะอาด             

คม 691 ปฏบิตักิารพันธวุศิวกรรม             

คม 783 การออกแบบและค้นพบยา             

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท             
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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

1.   กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก) 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสติซ่ึงเป็นตามเกณฑก์ารประเมิน

ของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ท  าการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  

2.1   ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชาและทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

       2.2   อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกนั  ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกนั และให้ 

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานหลักสตูร  ท าการทวนสอบโดยการประชุมตัดสนิผลการเรียนร่วมกนั 

3.   เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทยีบเทา่  พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้าย โดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของ

วิทยานิพนธ ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี

คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Papers) ได้รับการ

ตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ .ศ.  2559 

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

1.   การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่      

จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสตูร

และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏบัิติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งการ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

2.   การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์    

2.1  การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทกัษะที่เกี่ยวกบักลยุทธก์ารสอน และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้   

2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

(1)  มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มีการติดตาม

และประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

(2) มีกลไกส่งเสริม และทุนสนับสนุน ให้อาจารย์สามารถพัฒนาตนเอง และสร้างผลงานวิชาการในสาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาต ิ
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด โดยมีทั้งประธาน

ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสตูร  

 นอกจากน้ันในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มีการ

หารือในเร่ืองต่างๆ อาท ิ 

1. จ านวนนิสติตามแผนการรับนิสติ 

2. ประชาสมัพันธห์ลักสตูร 

3. การติดตาม มคอ. 3-7 ของหลักสตูรให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

4. การเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ รับผิดชอบดูแลจัดการศึกษาใน

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ โดย

คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท าหน้าที่วางแผนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผลการสอนของคณาจารย์และการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของรายวิชา ทวนสอบผลการเรียนรู้ รวบรวมข้อมูล

เพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาหลักสตุร และมีการประเมินผลการบริหารหลักสตูร  

 

2. บณัฑิต 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ    สาขาวิชาเคมี มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑติให้มี ทกัษะสื่อสาร และมี

สมรรถนะของหลักสตูรคือการมีความรู้เชิงลึกด้านเคมีเฉพาะสาขา รวมถึงวิเคราะห์ และสามารถใช้ความรู้ทางเคมี

ในการพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีระบบ มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสตูรก าหนดที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 

ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) ด้านความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สามารถ

สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 และบัณฑติที่จบการศึกษามีงานท าตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร นอกจากน้ีใน

ทุกปีการศึกษาที่มีบัณฑติ ทางหลักสตูรจะท าการประเมินบัณฑติโดยผู้ใช้บัณฑติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสตูรทั้ง 5 ด้าน เพ่ือน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และปรับปรุงการพัฒนาหลักสตูรและบัณฑติต่อไป 

 

3. นสิิต 

การรบันสิิต 

หลักสูตรก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิตตามแผนการรับของหลักสูตร และเกณฑ์การรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือความเหมาะสมกับหลักสูตร โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการ

ประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่ก  าหนด ด าเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษทั่วไป มีการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดย
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หลักสูตร ก่อนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ด าเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาที่

ก  าหนด โดยถ้าจ านวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพ่ิมเติมในรอบถัดไป โดย

อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการรับนิสติ เช่น จ านวนผู้สมัคร จ านวนนิสิตที่

มีสทิธิ์เข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

นิสิตต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย เพ่ือช้ีแจงข้อบังคับ 

ข้อก าหนดต่างๆ และการสอบภาษาองักฤษระดับปริญญาโท ฯลฯ  และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ของภาควิชาเพ่ือให้

ค าแนะน าเกี่ยวกบัแผนการเรียน การท าปริญญานิพนธ ์และข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต และได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการท าวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาเคมีเพ่ือเป็น

แนวทางในการท าปริญญานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรีและ

คะแนนภาษาองักฤษของนิสติแรกเข้า เพ่ือเข้าเรียนรายวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้นิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต ่า 

เพ่ือเข้าเรียนเสริมในรายวิชาน้ันและในกรณีที่นิสิตแรกเข้าและส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ที่ผ่านเข้าศึกษาในหลักสูตร

แบบมีเง่ือนไขจะต้องเรียนภาษาองักฤษที่บัณฑติวิทยาลัยจัดให้  

การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาปริญญานพินธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 

 1. หลักสตูรช้ีแจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑติศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการท าปริญญา

นิพนธ ์แนวปฏบัิติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือขอจบการศึกษา ฯลฯ และให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับข้อมูลการท า

วิจัยของนิสติ เพ่ือให้นิสติพิจารณากรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

 2. หลักสูตรให้นิสิตเลือกหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิตและให้ด าเนินการ

แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ตามขั้นตอนของบัณฑติวิทยาลัย  

 3. นิสติเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธใ์ห้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามก าหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559  

4. ขณะที่นิสิตด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้

ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา จนกว่านิสติจะขอจบการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

           5. นิสติประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธข์องอาจารย์ที่ปรึกษา 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ ์

และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการให้ค าปรึกษา  

7. เมื่อนิสติมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไปตามข้อ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัย

เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา  

ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรียนของนสิิต 

 หลักสูตรได้สอบถามและให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆเป็นประจ าทุกปี 

เช่น การรับนิสติ การส่งเสริมและพัฒนานิสติ การจัดการข้อร้องเรียนต่างๆของนิสิต เพ่ือน ามาพัฒนาและควบคุม

การบริหารหลักสตูรให้มีคุณภาพ 
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4. อาจารย ์ 

ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

1. ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรของภาควิชา โดยพิจารณาจากอัตรา

การคงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือหาอัตราอาจารย์ประจ า

หลักสตูรทดแทนตามกรอบเวลาที่เหมาะสม  

2. อาจารย์ประจ าหลักสตูรประชุมวางแผนเพ่ือรับทราบและพิจารณาจ านวนนิสิตใหม่ และนิสิตที่คงเหลือ

ในหลักสตูร พร้อมทั้งการพิจารณาหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูรในการควบคุมดูแลมาตรฐานของหลักสูตรให้

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

พร้อมทั้งการก ากับดูแลการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต และประชุมวิเคราะห์ผลและปรับปรุง

กระบวนการบริหารหลักสตูร  

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 าหลักสตูร โดยติดตามผลการพัฒนา และการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ 

 6. ผลจากการพัฒนาตนเอง ที่ได้รับรางวัล มีการยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและภาควิชา และติด

ประกาศเกยีรติคุณ  

 

5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 เพ่ือก าหนดปรัชญา วิสยัทศัน์ จุดประสงค์ และโครงร่างของหลักสตูร 

2.  มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา (เคมีพ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ 

เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี) เพ่ือก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัยและ และ

พิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  (curriculum mapping) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกคร้ังเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการเรียน

ร่วมกนั 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็ของศิษย์เก่า

และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน มาประกอบการพิจารณาก าหนดรายวิชา สาระรายวิชาใน

หลักสตูรและแผนการเรียน 

5. อาจารย์ประจ าหลักสตูรยกร่างหลักสตูรฉบับปรับปรุง และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่

มีความเช่ียวชาญในสาขาเคมี ซ่ึงมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้ได้

ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทศิทางการจัดท าหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทนัสมัย รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. เสนอ มคอ. 2 ตามล าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้ สกอ.รับทราบหลักสตูร  

7. เมื่อสกอ.รับทราบหลักสูตร จึงเร่ิมเปิดการเรียนการสอน และก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 

(มคอ.3-6) 

8. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7)  

9. มีการน าผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

10. ประเมินความคิดเหน็ของนิสติปีสดุท้ายเกี่ยวกบัหลักสตูรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติและน า

ผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

การก าหนดผูส้อน 

1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท าร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต 

เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาย่อย (เคมี

พ้ืนฐาน เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสกิส ์เคมีอนิทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และ ชีวเคมี)   

2. มีการประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพ่ือพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ ความเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกบัสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

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 าหลักสตูรส่งค าอธบิายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

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. หลักสตูรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ  ภาควิชาเคมี 

ก ากบัให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3/มคอ.4 
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4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณาดูความสอดคล้องตามค าอธบิายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่กบันิสติ 

5. หลังจากหมดก าหนดเพ่ิมถอนรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชาเพ่ือด าเนินการปิด

รายวิชาหากไม่มีนิสติลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการก ากบัติดตาม มคอ.5/มคอ.6   

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

หลักสตูรพิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป 

การควบคุมหวัขอ้ปริญญานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชาและ

ความกา้วหนา้ของศาสตร ์

หลักสูตร มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์อย่าง

เป็นระบบ ตามแผนผังแสดงการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังน้ี 

1. นิสติเสนอหัวข้อปริญญานิพนธต่์ออาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้หัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่านและไม่ผ่านพร้อมให้ข้อเสนอแนะ โดย

พิจารณาความสอดคล้องกบัสาขา ความทนัสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 

3. นิสิตจัดท าเค้าโครงปริญญานิพนธ์และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้ค าปรึกษา 

ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธใ์ห้ชัดเจนและเหมาะสมกบัเวลาที่ก  าหนด 

4. นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และให้แต่งตั้ง

กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการโดยต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอ

ช่ือโดยความเหน็ชอบของคณบดีต้นสงักดัเพ่ือเสนอต่อคณบดีบัณฑติวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 

5. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอเค้าโครงที่

แก้ไข เพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธ ์และเสนอต่อบัณฑติวิทยาลัย 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานการท าปริญญา

นิพนธ ์

7. นิสติรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุก

ภาคการศึกษา 

การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. หลักสตูรก าหนดวิธกีารประเมินไว้ใน มคอ. 2  

2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน า้หนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกบัจุดเน้นของรายวิชา ใน มคอ. 

2 

3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการก าหนดวิธกีารที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.

4 ของแต่ละรายวิชา 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา มคอ.3 และกลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (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 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณาดูความสอดคล้องตามค 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 
ปีที1่ 

2560 

ปีที2่ 

2561 

ปีที3่ 

2562 

ปีที4่ 

2563 

ปีที5่ 

2564   

(1) อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80  มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การด าเนินงานหลักสตูร 

     

(2) มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์

และคณติศาสตร์ 

     

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของ

ประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 

อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ

ทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามแผนมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสดุท้าย/ บัณฑติใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จาก

คะแนนเตม็ 5.00 

-     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่ 

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

- -    
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หมวดที่ 8 การประเมนิ และปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมนิกลยุทธก์ารสอน 

1.  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 

  2.  ประเมินประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

3.  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทั้งในและนอกช้ันเรียน 

4.  ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

1.2   การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.  ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

2.  รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการปรับปรุง

กลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

3.  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การ

สอน 

2. การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสตูร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสตูรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมิน

ผลสมัฤทธิ์ของนิสติ  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key Performance 

Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสตูร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 

    4.2 จัดประชุม สมัมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสตูร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานในการ

ปรับปรุง 

 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 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษห์ลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเคมี 

 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เวลา 09.00 -16.00 น.  ณ ห้อง 15-325 ภาควิชาเคมี 

โดย ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล  และ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

1. ทบทวนการใช้ช่ือสาขาวิชาเป็น 

สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาเคมี

ประยุกต์เหมือนหลักสตูรระดบั

ปริญญาเอก 

หลักสตูรได้ทบทวนและมีมติใช้ช่ือ

หลักสตูร วท.ม.เคมี เหมือนเดิม 

 

2. ปรับปรุงหลักสตูรให้นิสติระดับ

ปริญญาตรีสามารถเข้าเรียนต่อใน

ระดับปริญญาโท 

เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสตูร 

วท.บ.เคมี ให้เป็นประเภทหลักสตูร

แบบหลักสตูรแบบก้าวหน้าวิชาการ 

 

3. ควรมีช่องทางให้นิสติระดับ

ปริญญาโทเข้าเรียนในหลักสตูร

ระดับปริญญาเอกได้  

เสนอแนวทางให้หลักสตูรระดบั

ปริญญาเอก (ปร.ด. เคมีประยุกต์) 

เพ่ิมเติมการรับนิสติ แบบ 2.2 เป็น

ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท 

ทางด้านเคมี ของ ภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ซึ่งผ่านการเรียนใน

ช้ันปีที่ 1 โดยมีเกรดเฉล่ียสะสม 

3.50 ขึ้นไป เพ่ือสนับสนุนผู้ที่มี

ศักยภาพสงู และมีความสนใจใน

สาขาเคมีประยุกต์ให้สามารถศึกษา

ต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้

ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร 

 

3. เพ่ิมการประชาสมัพันธห์ลักสตูร

เพ่ือจูงใจให้มีผู้สนใจมาเรียนมาก

ขึ้น โดยการให้ทุนนิสติ และเลือก

เป้าหมายการประชาสมัพันธเ์พ่ิมขึ้น 

เช่น นิสติกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หลักสตูรได้มกีารวางแผนการ

ประชาสมัพันธห์ลักสตูรเพ่ิมขึ้นใน

หลายช่องทาง 

 

4.เสนอแนวทางในการน าเสนอวิชา

สมัมนาเป็นภาษาองักฤษ 

 ทางหลักสตูรเหน็ควรให้ชะลอการ

ใช้ภาษาองักฤษในการน าเสนอในรา

วิชาสมัมนา เน่ืองจากเลง็เหน็ว่า

นิสติระดับปริญญาโทควรได้รับการ

ฝึกฝนทกัษะการอ่าน และเขียนให้

เข้าใจเป็นอย่างดีในล าดับแรก 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเคมี 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการประเมินหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี และ

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาเคมีประยุกต์ขึ้น เพ่ือให้มีความทนัสมัย เหมาะสม โดยได้ท าการออก

แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีได้แก่ บัณฑติ และนายจ้างของบัณฑติ โดยได้ท าการส ารวจความคิดเหน็พร้อม

กนั เน่ืองจาก มีรายวิชาที่สอดคล้องกนั เพ่ือท าการรวบรวมความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เพ่ือมาวิเคราะห์ความสามารถของบัณฑติที่ควรมีเม่ือส าเรจ็การศึกษา แล้วน ามาปรับปรุงหลักสูตร

และพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติและสมรรถนะของหลักสตูรต่อไป 

สรุปผลความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 และหลกัสูตรปรชัญาดุษฏีบณัฑิต สาขาเคมีประยุกต ์หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 

2555 

1. สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน แบ่งเป็น 

 1.1 บัณฑติที่จบจากหลักสตูร ปร.ด. เคมีประยุกต์ จ านวน  4 คน 

 1.2 บัณฑติที่จบจากหลักสตูร วท.ม. เคมี จ านวน  15 คน 

 1.3 นายจ้างของบัณฑติจ านวน 8 คน แบ่งเป็น 

 1.3.1 นายจ้างของบัณฑติที่จบจากหลักสตูรปร.ด. เคมีประยุกต์ จ านวน 4 คน 

 1.3.2 นายจ้างของบัณฑติที่จบจากหลักสตูร วท.ม. เคมี จ านวน 4 คน 

 

 
 

1. ผลการประเมินหลักสตูรของบัณฑติที่จบการศึกษาจากหลักสตูร เป็นดังน้ี 

2.1 บัณฑติที่จบจากหลักสตูร ปร.ด. เคมีประยุกต์และหลักสตูร วท.ม. เคมีรวมทั้งสิ้น 19 คน ปัจจุบัน

ท างานอยู่ในหน่วยงาน ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 63.2 (12 คน) และหน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 36.8  (7 คน) 



81 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

 
 บัณฑติที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ จ านวน 4 คน ปัจจุบันท างานอยู่ในหน่วยงาน 

ภาครัฐ 3 คน และ หน่วยงานภาคเอกชน 1 คน 

 2.2 ประเภทของหน่วยงานที่มีจ านวนบัณฑติสงูที่สดุท างานด้านการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 52.6 (10 คน) 

และหน่วยงานที่มีจ านวนบัณฑติน้อยที่สดุท างานด้านสาธารณสขุคิดเป็น ร้อยละ 5.3 (1คน) 

 
บัณฑติที่จบจากหลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์ จ านวน 3 คน ปัจจุบันท างานอยู่ในหน่วยงาน ด้าน

การศึกษา 3 คน และด้านการค้า 1 คน 

2.3 ความส าคัญของเคมีในด้านเศรษฐกจิและสงัคมยังมีบทบาทที่ส าคัญในอกี 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.4 

(13คน) และตลาดแรงงานยังมีความต้องการบุคลากรด้านเคมี คิดเป็นร้อยละ 78.9 (15 คน) 
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2.4 สายงานที่ต้องการบุคลากรด้านเคมีมากที่สดุคือ สายงานวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 52.6 (10 

คน) โดยมีทกัษะทางด้านเคมีประยุกต์เป็นที่ต้องการสงูที่สดุคิดเป็น ร้อยละ 52.6 (10 คน) 
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2.5 ความสามารถของบัณฑติที่ควรมีเม่ือจบหลักสตูรที่ส าคัญ ได้แก่ 

สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้ดี      คิดเป็นร้อยละ 84.2  

สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ    คิดเป็นร้อยละ 78.9 

แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้   คิดเป็นร้อยละ 73.7 

 
3. ผลการประเมินหลักสตูรของนายจ้างของบัณฑติ เป็นดังน้ี 

3.1 นายจ้างของบัณฑติ รวมทั้งสิ้น 8 คน ปัจจุบันท างานอยู่ในหน่วยงาน ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 50 (4 

คน) และหน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 50  (4 คน) 

 

 
3.2 ความส าคัญของเคมีในด้านเศรษฐกจิและสงัคมยังมีบทบาทที่ส าคัญในอกี 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.5 

(7 คน) และตลาดแรงงานยังมีความต้องการบุคลากรด้านเคมี คิดเป็นร้อยละ 100 (8 คน) 
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3.3 ความต้องการบัณฑติระดับปริญญาโทในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50 (4 คน) 

ความต้องการบัณฑติระดับปริญญาเอกในหน่วยงานอยู่ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 37.5 (3 คน) 
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3.4 สายงานที่ต้องการบุคลากรด้านเคมีมากที่สดุคือ สายงานวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 62.5 (5 

คน) โดยสายงานขายและลูกค้าสมัพันธ์มีความต้องการบุคลากรด้านเคมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 (6 คน) 

 

 

 
3.5 ทกัษะทางเคมีในสาขา เคมีประยุกต์ เคมีอนิทรีย์ และเคมีวิเคราะห์เป็น สาขาที่มีความต้องการใน

หน่วยงานสงูที่สุด โดยแต่ละสาขาคิดเป็นร้อยละ 25 (2 คน) 
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3.6 ความสามารถของบัณฑติที่ควรมีเม่ือจบหลักสตูรที่ส าคัญ ได้แก่ 

  สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้ดี      คิดเป็นร้อยละ 100 

  สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ   คิดเป็นร้อยละ 100 

  มีความสามารถในการปรับตวัและท างานเป็นทมีได้     คิดเป็นร้อยละ 100 
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รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร (มคอ.7) 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มี
ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2558  ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิและมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (13 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 7 
องค์ประกอบ  (13 ตวับ่งชี้) โดยมจี านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัดมีาก (องค์ประกอบที่ 2) มจี านวน 2
องค์ประกอบ อยู่ในระดบัด ี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5 ) และมจี านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัปานกลาง 
(องคป์ระกอบที ่3 และ 6 )  
 
สรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  
องคป์ระกอบที ่2 4.53 ระดบัดมีาก (2 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่3 3.00 ระดบัปานกลาง (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่4 3.67 ระดบัด ี (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่5 3.50 ระดบัด ี (4 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่6 3.00 ระดบัปานกลาง (1 ตวับ่งชี)้ 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.54 ระดบัดี (13 ตวับ่งช้ี) 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยั และเป็นไปตามบรบิทการเปลีย่นแปลงของสงัคม โดยมกีาร
ส ารวจความตอ้งการของ stakeholder ทุกภาคส่วน เพื่อวางแนวทางพฒันา และสรา้งความน่าสนใจใหห้ลกัสตูร  
 2. พฒันาทกัษะการสื่อสาร เช่น การใชภ้าษาองักฤษทางวชิาการอยา่งต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสรมิกระบวนการตดิตามความกา้วหน้าในการท าปรญิญานิพนธ ์อยา่งต่อเนื่อง เพื่อควบคุม 
กรอบระยะเวลาการส าเรจ็การศกึษาของนิสติในหลกัสตูร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และส่งเสรมิการตพีมิพ์
ผลงานวจิยัในฐานขอ้มลูทีไ่ดร้บัทัง้ระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 
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ค าน า 
 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีหลกัสูตรปรบัปรุง 2552 และไดป้รบัปรุงหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษา ระดบัอุดมศกึษา ในปีการศึกษา 2555 เพื่อรองรบัการพฒันาด้านวชิาการ วจิยัใน
สาขาวทิยาศาสตร-์เคม ี

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเคม ีได้ด าเนินการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของหลักสูตรเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามแผนยทุธศาสตร ์และสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพ
การศึกษา ระดบัอุดมศึกษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรได้รบัทราบผลการด าเนินงานตามรายงานการ
ประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2558 ไดร้่วมกนัประชาพจิารณ์ พจิารณาจุดอ่อน จุดแขง็ และแนวทางแก้ไข  
และรว่มกนัก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานหลกัสตูรในปีการศกึษา  2559    

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีขอขอบคุณภาควชิาเคม ีคณะ
วทิยาศาสตร ์คณาจารยแ์ละบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมอืให้ขอ้มลูและขอ้เสนอแนะในการประชาพจิารณ์รายงาน
การประเมนิตนเองของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีและมสี่วนร่วมในการจดัท ารายงานการ
ประเมนิตนเองประจ าปีการศกึษา  2558   จนส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี   

 

 

 
                                                                                                      ............................................................ 

ประธานหลกัสตูร รศ.ดร. สุนิตย ์สุขส าราญ 

วนัที ่1 ก.ค. 59 
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สารบญั 

บทสรปุผูบ้ริหาร  
ค าน า  
สารบญั  
 หน้า 
หมวดท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน  
    ชื่อหลกัสตูร-รหสัหลกัสตูร-วตัถุประสงคห์ลกัสตูร  
    รายชื่ออาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 5 
    ตวับ่งชีท้ี ่1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 6 
หมวดท่ี 2 บณัฑิตและนิสิต  
    ตวับ่งชีท้ี ่2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 11 
    ตวับ่งชีท้ี ่2.2 ผลงานของนิสติและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บัการ 
                     ตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ 

12 

    ตวับ่งชีท้ี ่3.1 การรบันิสติ 14 
    ตวับ่งชีท้ี ่3.2 การส่งเสรมิและพฒันานิสติ 16 
    ตวับ่งชีท้ี ่3.3 ผลทีเ่กดิกบันิสติ 21 
หมวดท่ี 3 อาจารย ์  
    ตวับ่งชีท้ี ่4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 25 
    ตวับ่งชีท้ี ่4.2 คุณภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 31 
    ตวับ่งชีท้ี ่4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 33 
หมวดท่ี 4 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน (การบริหารหลกัสตูร)  
    ตวับ่งชีท้ี ่5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 35 
    ตวับ่งชีท้ี ่5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 39 
    ตวับ่งชีท้ี ่5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 43 
    ตวับ่งชีท้ี ่5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ

47 

    ตวับ่งชีท้ี ่6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 49 
หมวดท่ี 5 แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสูตร 52 
หมวดท่ี 6 ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผู้ประเมิน 53 
สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 
แบบรบัรองความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลู                                                                         

54 
57 

ภาคผนวก  
    ภาคผนวก 1 ขอ้มลูสรุปรายวชิาของหลกัสตูร 59 
    ภาคผนวก 2 common dataset 64 
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หมวดท่ี 1  
การก ากบัมาตรฐาน 

 
ช่ือหลกัสตูร 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี ชื่อยอ่ วท.ม. 
ชื่อภาษาองักฤษ Master of Science Proggram in Chemistry 

 ภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

รหสัหลกัสูตร  
 25520091107422 
 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร   
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมุง่ผลติมหาบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 
1. สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้างเคมทีี่สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่และ/หรอืผลงานทีก่่อให้เกดิ
มลูค่าทางทรพัยส์นิทางปญัญา 
2. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาองค์ความรู้ทางเคมเีชิงลกึจากงานวจิยัที่เกิดขึ้น น าไปสู่สงัคมที่
สามารถพึง่พาตนเองได ้
3. มคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

รายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ข้อมลูปัจจบุนั) 
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 
คณุวฒิุ (ทุกระดบั) 

สาขาวิชา 

1 *รศ.ดร.สุนิตย ์ สุขส าราญ วท.บ.(เคม)ี 2520, วท.ม.(เคมอีนิทรยี)์ 
2522, Ph.D.(เคมอีนิทรยี)์ 2526 

2 *รศ.ดร.วณีา  เสยีงเพราะ วท.บ.(เคม)ี 2542, วท.ด.(เคม)ี 2549 
3 *อ.ดร.สุจติรา  ศรสีงัข ์ วท.บ.(เคม)ี 2543, M.S.(เคม)ี 2547, Ph.D. 

(เคม)ี 2550 
4  ผศ.ดร.พรพมิล  ประยงคพ์นัธ ์ วท.บ.(เคม)ี 2539, M.S.(เคม)ี 2544, Ph.D. 

(เคม)ี 2547 
5  ผศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์ ส่งศรโีรจน์ วท.บ.(เคม)ี 2547, วท.ม.(เคมวีเิคราะหแ์ละ

เคมอีนินทรยีป์ระยกุต์) 2549, Ph.D.(เคม)ี 
2553 

หมายเหต ุ* อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
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รายช่ือและคณุสมบติัอาจารยผ์ูส้อน  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 4) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () 

มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มี
ประสบการณ์
ด้านการวิจยั 

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของปริญญา
นิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.พรพมิล  มว่งไทย     

2 รศ.ดร.วณีา  เสยีงเพราะ     

3 รศ.ดร.สุนิตย ์ สุขส าราญ     

4 รศ.ดร.อภญิญา  ชยัวสิุทธางกูร     

5 รศ.ดร. สริธิร  สโมสร     

6 ผศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์ ส่งศรโีรจน์     

7 ผศ.ดร.นวลละออ  รตันวมิานวงศ์     

8 ผศ.ดร.ปิยะดา  จติรตัง้ประเสรฐิ     

9 ผศ.ดร.แพน  ทองเรอืง     

10 ผศ.ดร.มณกีานต ์ น ้าสอาด     

11 ผศ.ดร.มะยโูซ๊ะ  กูโน     

12 ผศ. วราดุล  ฉตัรทอง     

13 ผศ.ดร.สุนันท ์ ชยันะกุล     

14 อ.ดร.งามจติ  ไพรงาม     

15 อ.ดร.ฐติริตัน์  แมน้ทมิ     

16 อ.ดร.ณฐัพล  อภริตกุิล     

17 ดร.ดวงแข  ศรคีุณ     

18 อ.นิรนัดร ์ พงษ์พนัธุ ์     

19 อ.ดร.ประเสรฐิ  พฒันาประทปี     

20 อ.ดร.พรทพิย ์ บุญศร ี     

21 อ.ดร.สุจติรา  ศรสีงัข ์     

22 อ.อนญัญา  ไตรบ ารงุสุข     
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คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธห์ลกั  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 5) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () 

มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มี
ประสบการณ์
ด้านการวิจยั 

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของปริญญา
นิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร. พรพมิล มว่งไทย     

2 รศ.ดร. วณีา เสยีงเพราะ     

3 ผศ.ดร. มะยโูซ๊ะ กูโน     

4 ผศ.ดร.ปิยะดา จติรตัง้ประเสรฐิ     

5 อ.ดร.สุจติรา ศรสีงัข ์     

คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วม  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 6) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจยั () 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร แพน ทองเรอืง     

2 ดร. พชัรนิทร ์ชยัสุวรรณ     

คณุสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบปริญญานิพนธ์  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 7) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มีประสบการณ์
ด้านการวิจยั () 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ)์ 
ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร. พรพมิล มว่งไทย    

2 รศ.ดร. สุนิตย ์สุขส าราญ    

3 รศ.ดร. วณีา เสยีงเพราะ    

4 ผศ.ดร. แพน ทองเรอืง    

5 ผศ.ดร. ปิยะดา จติรตัง้ประเสรฐิ    

6 ผศ.ดร. เกรยีงศกัดิ ์ส่งศรโีรจน์    

7 ผศ.ดร. ชุตมิา เพชรกระจ่าง    
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ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () การวิจยั () 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ์ ป.โท ป.เอก 

8 ผศ.ดร. จอมใจ สุกใส    

9 อ.ดร. ณชินันทน์ เทพศุภรงัษกุิล    

10 อ.ดร. วนิยั อวงพพิฒัน์    
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การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเรจ็การศึกษา  
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 8) 
 นิสติในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ก าหนดใหน้ิสติตอ้งเผยแพรผ่ลงาน
ตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั เรือ่ง แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการตพีมิพผ์ลงานปรญิญานิพนธเ์พื่อขอจบการศกึษา 
โดยมกีารเผยแพรผ่ลงาน ดงันี้ 

รายชื่อ ผลงานตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 
น.ส.กมลรตัน์     เลยีบศริ ิ กมลรตัน์ เลยีบศริ ิ & ปิยะดา จติรตัง้ประเสรฐิ (2016). 

เทคนิคโครมาโทรการฟีของเหลวสมรถนะสูงส าหรบัการ
วเิคราะหไ์ทเอมนีและไรโบ ฟลาวนิแบบรวดเรว็ในผลติภณัฑ์
นม. วารสารวทิยาศาสตรบ์รูพา. 21: 26-36. 

(M.Sc.Chem_58_1.1_01) 

 
 
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 9) 
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธท์ุกคนมนีิสติภายใตก้ารดแูลใหค้ าปรกึษา ไมเ่กนิ 5 คน 
(M.Sc.Chem_58_1.1_02)  

1. รศ.ดร. พรพมิล มว่งไทย จ านวน 5  ราย  
2. รศ.ดร. วณีา เสยีงเพราะ จ านวน 1 ราย  
3. ผศ.ดร. มะยโูซ๊ะ กูโน จ านวน 1 ราย  
4. ผศ.ดร. แพน ทองเรอืง จ านวน 1 คน 
5. อ.ดร. ปิยะดา จติรตัง้ประเสรฐิ จ านวน 3 ราย  
6. อ.ดร. สุจติรา ศรสีงัข ์จ านวน 2 ราย  

 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ือง
และสม า่เสมอ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 10) 
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธใ์นปีการศกึษา 2557 มผีลงานวจิยัยอ้นหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ดงันี้ 
(M.Sc.Chem_58_1.1_03)  
เคมีเชิงฟิสิกส ์ 

1. ผศ.ดร. มะยโูซ๊ะ กูโน มผีลงานวชิาการตพีมิพร์ะดบัชาตแิละนานาชาต ิจ านวน 9 เรือ่ง  
เคมีวิเคราะห์  

1. รศ.ดร. พรพมิล มว่งไทย มผีลงานวชิาการตพีมิพร์ะดบัชาตแิละนานาชาต ิจ านวน 18 เรือ่ง และค า
ขออนุสทิธบิตัร จ านวน 1 เรือ่ง  

2. รศ.ดร. วณีา เสยีงเพราะ มผีลงานตพีมิพ ์จ านวน 27 เรือ่ง  
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3. อ.ดร. ปิยะดา จติรตัง้ประเสรฐิ มผีลงานตพีมิพร์ะดบัชาตแิละนานาชาติ จ านวน 11 เรือ่ง  
เคมีอนินทรีย ์

1. ผศ.ดร. แพน ทองเรอืง มผีลงานตพีมิพร์ะดบัชาตแิละนานาชาต ิจ านวน 7 เรือ่ง 
2. อ.ดร. สุจติรา ศรสีงัข ์มผีลงานตพีมิพร์ะดบัชาตแิละนานาชาต ิจ านวน 8 เรือ่ง  

 
การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 11) 
 ภาค/ปีการศกึษาทีเ่ริม่ใช ้1/2555 ประเมนิหลกัสตูรตามดชันีทุก 5 ปี ปรบัปรงุหลกัสูตรปี 2560 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรในปีการศกึษา 2554 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒฯิ โดยได้รบัอนุมตัิ/โดยสภามหาวทิยาลยั/ได้รบัความเหน็ชอบจาก สกอ. และมกีารประกาศใชใ้นปี
การศกึษา 2555 การปรบัปรุงหลกัสูตรเกดิขึน้ทุก 5 ปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและ
เทคโนโลย ีโดยในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ด าเนินการปรบัปรุง เนื่องจากครบรอบ 5 
ปี ทัง้นี้ไดผ้่านทีป่ระชุมภาควชิาเคม ีวาระพเิศษ ครัง้ที ่2/2559 วนัที ่28 มถุินายน 2559 เรยีบรอ้ยแลว้ และอยู่
ในระหว่างเตรยีมการวพิากยห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒใินวนัที่ 21 กรกฏาคม 2559 เพื่อเริม่ใชใ้นปีการศกึษา 
2560 ต่อไป (M.Sc.Chem_58_1.1_04) 
 
ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

ผลการประเมนิตวับ่งชี้ที่ 1.1 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมี “ผ่าน”ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_1.1_01 ผลงานตพีมิพข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_1.1_02 ค าสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่ม 
M.Sc.Chem_58_1.1_03 CV อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่ม 
M.Sc.Chem_58_1.1_04 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2559) 
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หมวดท่ี 2 
บณัฑิตและนิสิต 

 
คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.1)       

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมี ส ารวจคุณภาพของบณัฑติที่จบการศึกษา  ในปี
การศกึษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 5 ดา้น คอื  (1) ดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทกัษะทางปญัญา (4) ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ      ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ณัฑติ ดงันี้ 

- มจี านวนบณัฑติหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีทีส่ าเรจ็การศกึษารวม 11 คน โดย
ไดร้บัแบบส ารวจกลบัมาจ านวน 4  ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 36.36 จากจ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา
ทัง้หมด โดยระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเคม ีเฉลีย่เท่ากบั 4.05 (16.20 / 4) (M.Sc.Chem_58_2.1_01) 

 
ข้อมลูประกอบการค านวณคณุภาพของบณัฑิต       

ล าดบั
ท่ี 

ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั รวม 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลีย่ 4.05 

1 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมด  คน 11 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รบัการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 
คน 4 

3 ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  คะแนน 16.20 
 

 (1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คะแนน 4.50 
 (2) ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ คะแนน 3.92 
 (3) ดา้นทกัษะทางปญัญา คะแนน 3.75 
 (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ คะแนน 4.25 
 (5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
คะแนน 3.83 

 

4 ผู้ตอบแบบประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศกึษา  

รอ้ยละ 36.36 

หมายเหต ุ: จ านวนบณัฑิตท่ีรบัการประเมินจากผูใ้ช้บณัฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บณัฑิตท่ีส าเรจ็การศึกษา 
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การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 
 จากผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษา พบว่า บณัฑติทีจ่บจาก
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมคีวามรบัผดิชอบ คุณธรรม จรยิธรรมอยูใ่นระดบัดมีาก แต่
ทัง้นี้ในเรือ่งการฝึกทกัษะในการสื่อสาร การคดิ วเิคราะห ์ทางหลกัสตูรเลง็เหน็ความส าคญัทีต่อ้งมกีารฝึกทกัษะ
ต่างๆ ใหน้ิสติในหลกัสตูรเพิม่ขึน้ เพื่อการพฒันาคุณภาพของบณัฑติต่อไป 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_2.1_01 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 

2557 
 
ผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่  
(ตวับ่งช้ีท่ี 2.2)  

ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเคมี มผีู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท รวม 1 คน และมผีลงานของนิสติและผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที่ได้รบัการตพีมิพ์หรอื
เผยแพร่รวม 6 ชิน้ โดยมผีลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทีต่พีมิพ์หรอืเผยแพร่ของนิสติและผูส้ าเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาโท รอ้ยละ 300 คดิเป็นผลคะแนนทีไ่ด ้5 คะแนน (M.Sc.Chem_58_2.2_01) 

 

ล าดบั 

 

ช่ือ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผูส้ าเรจ็ป.โท 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

1 น.ส.อจัฉรา แสนค า ไตรเทอรปี์นชนิด Lupane และ ceanothane จากเปลอืก
ตน้ตะครองทีแ่สดงฤทธิย์บัยัง้เชือ้แบคทเีรยี 
Helicobacter pylori, วารสารวทิยาศาสตร ์มข. ปีที ่43 
ฉบบัที ่3. กรกฏาคม-กนัยายน 2558 

0.8 

2 นายรพพีฒัน์ บวัสุวรรณ การวเิคราะหป์รมิาณทอรนีในตวัอยา่งน ้านมแปรรปูโดย
เทคนิคโครมาโตกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสงู วารสาร
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (สาขาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย)ีปีที ่7 ฉบบัที ่13 มกราคม-มถุินายน 2558 

0.6 

3 น.ส. สริมิา เดชะ การพฒันาวธิเีตรยีมตวัอยา่งในการวเิคราะหก์รดแทนนิก
ในตวัอยา่งพชืดว้ยวธิกีารสกดัระดบัไมโครโดยอาศยั
หลกัการกระจายตวัระหว่างชัน้ของเหลวทีใ่ชต้วัท า
ละลายสกดัเป็นชนิดความหนาแน่นต ่า วารสาร
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (สาขาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย)ีปีที ่7 ฉบบัที ่14 กรกฏาคม-ธนัวาคม 2558 

0.6 

4 น.ส.สุจติรา ศรสีุวรรณ์ Optimization study on copper cementation from 0.4 
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ล าดบั 

 

ช่ือ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผูส้ าเรจ็ป.โท 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

refining wastewater, Burapha University International 
Conference 2015 , Jul 10, 2015, Proceeding p736-
741. 

5 นายชยัธวชั รุง่เรอืงภาวรรณ Development of Lab-on-electrode for the 
determination of lead(II) and copper(II) by anodic 
stripping voltammetry, Paccon 2015 Proceeding, 
Jan 22 , 2015 , p20-23. 

0.4 

6 นายภาณุวฒัน์ จนัทรข์าว แก๊สดฟิฟิวชัน่โพลอนิเจคชนัอะนาไลซสิส าหรบัวเิคราะห์
เอทานอลในเครือ่งดื่มแอลกอฮอล,์ การประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“วทิยาศาสตรว์จิยั” ครัง้ที ่7 , 30-31 มนีาคม 
2558  

0.2 

 

ผลรวมค่าถ่วงน ้าหนกั 3.0 
คดิเป็นรอ้ยละ 300 

 
 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_2.2_01 ผลงานของนิสติและผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละ

เผยแพร ่ปี พ.ศ. 2558 
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การรบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.1) 
- การรบันิสิต    

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร พจิารณาเป้าหมายจ านวนรบันิสติ ตามแผนการรบันิสติทีป่รากฏใน มคอ. 2 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมี โดยในแต่ละปีการศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาเคม ีเปิดรบันิสติจ านวน 10 คน (M.Sc.Chem_58_3.1_01) 

2. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมกีารประชุมเพื่อก าหนดเกณฑก์ารรบันิสติระดบับณัฑติศึกษา ภาคต้น 
ประจ าปีการศกึษา 2558 เพื่อความเหมาะสมกบัหลกัสูตร และสอดคล้องกบั มคอ. 2 หลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีและเป็นไปตามระเบยีบการประกาศรบัสมคัรของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ (M.Sc.Chem_58_3.1_02) 

3. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ด าเนินการประกาศรบัสมคัรตามเกณฑท์ี่ก าหนด
และด าเนินการจดัสอบภาษาองักฤษทัว่ไป 

 4. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ด าเนินการประกาศผลการสอบภาษาองักฤษโดยผู้
ที่ผ่านการสอบภาษาองักฤษ หรอืผ่านแบบมเีงื่อนไข จะมสีทิธิใ์นการสอบสมัภาษณ์วชิาการ ซึ่งจะสมัภาษณ์
เกีย่วกบัความรูพ้ืน้ฐานระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวชิาทางเคมซีึง่มี 5 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ เคมอีนินทรยี ์เคมวีเิคราะห ์
เคมเีชงิฟิสกิส์ เคมอีินทรยี ์และชวีเคม ี(M.Sc.Chem_58_3.1_02) โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่ได้รบัการ
มอบหมาย (M.Sc.Chem_58_3.1_03) 

5. ด าเนินการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้และอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรประชุมเพื่อสรปุผลการสอบสมัภาษณ์แลว้ส่งผลไปยงับณัฑติวทิยาลยั 

6. บณัฑติวทิยาลยั ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาในหลกัสตูรและใหด้ าเนินการรบัรายงานตวัตามวนั
เวลาที่ก าหนดโดยถ้าจ านวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรบัจะมีการประกาศรบัเพิ่มเติมต่อไป  
(M.Sc.Chem_58_3.1_04) 

7. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมกีารประชุมเพื่อประเมนิผลการด าเนินงานการรบันิสติ เช่น จ านวนผูส้มคัร 
จ านวนนิสติทีม่สีทิธิเ์ขา้ศกึษา และหาแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรงุต่อไป 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีด าเนินการรบันิสติ ผ่านระบบรบั
นิสติใหม่ของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่เปิดรบัผ่านทางเวบ็ไซต์  ในภาคต้นจ านวน 2 
รอบ และภาคปลาย จ านวน 1 รอบ โดยหลกัสตูรก าหนดคุณสมบตัผิูส้มคัร และการสอบสมัภาษณ์วชิาการ โดย
ผูส้มคัรทุกคนตอ้งผ่านการสอบภาษาองักฤษ/ยกเวน้การสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
โดยระบบการรบันิสิตระดบับณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ มกีารก าหนดเกณฑ์ในการสอบ
ภาษาองักฤษทัว่ไปของบณัฑติวทิยาลยั ซึ่งใช้ผลคะแนนจาก 100 คะแนน และผ่านกระบวนการตดัสนิโดย
คณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ของบณัฑติวทิยาลยั ซึ่งผู้ที่สอบผ่าน และผ่านแบบมเีงื่อนไข จะได้รบัการ
ประกาศผลผู้มสีิทธิเ์ข้าสอบสมัภาษณ์วิชาการเท่านัน้ จากการประเมินผลการรบันิสิตของอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร พบว่า ในปีการศกึษา 2558 มจี านวนนิสติที่มสีทิธิเ์ขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑติศกึษา หลกัสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีเพยีง 8 คน (M.Sc.Chem_58_3.1_05) แต่ทัง้นี้เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั
ผู้มสีทิธิเ์ข้าศึกษาต่อหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีปีการศึกษา 2557 ซึ่งมจี านวน 2 คน 
พบว่าจ านวนนิสติที่เขา้ศกึษาในหลกัสูตรดงักล่าวในปีการศกึษา 2558 มจี านวนเพิม่มากขึน้อย่างเหน็ชดั ซึ่ง
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เป็นผลจากการเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรในรอบปีทีผ่่านมา แม้ไม่เป็นไปตามแผนการรบันิสติ (8 
คนจาก 10 คน) ดงันัน้ก่อนการเปิดรบันิสติในปีการศกึษา 2559 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมกีารประชุมเพื่อวาง
แผนการรบันิสติอย่างต่อเนื่อง และส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรเพื่อให้ผู้สนใจเขา้ศึกษามากขึ้น เพื่อ
พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการรบันิสติที่จะเขา้เรยีนในหลกัสูตรให้มคีุณสมบตัิและศกัยภาพในการเรยีนจน
ส าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนด (M.Sc.Chem_58_3.1_06) 

อกีทัง้ในปีการศกึษาทีผ่่านมา ไดม้กีารประชาสมัพนัธใ์หน้ิสติโดยเฉพาะชัน้ปีที ่4 หลกัสูตรวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ได้ทราบถึงรายละเอียดของหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีในโครงการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษา ภาควิชาเคม ีประจ าปี
การศกึษา 2558-2559 เมื่อวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2558 (M.Sc.Chem_58_3.1_07) นอกจากนัน้ ได้ตดิตาม
จ านวนนิสติทีม่ารายงานตวัเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2559 ภาคต้น (รอบที ่1 และ 2) ซึง่มผีู้
มารายงานตวั 4 คน และเพื่อใหไ้ดจ้ านวนนิสติเป็นไปตามแผนทีก่ าหนดของหลกัสูตรจงึได้มกีารขอเปิดรบันิสติ
ใหม่ระดบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2559 ภาคต้น (รอบที่ 3) เพิม่อกี 6 คน เพื่อเป็นไปตามแผนการรบันิสติ
ของหลกัสตูร (M.Sc.Chem_57_3.1_08) 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมไีดม้กีารเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาส าหรบันิสติ 
โดยก าหนด ดงันี้ 

1. ให้นิสติเขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑติศกึษา ของมหาวทิยาลยั เพื่อชี้แจงขอ้บงัคบั 
ขอ้ก าหนดต่างๆ และการสอบภาษาองักฤษระดบัปรญิญาโท ฯลฯ  และเขา้ร่วมการปฐมนิเทศ ของภาควชิา
เพื่อใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัแผนการเรยีน การท าปรญิญานิพนธ ์และขอ้ก าหนดต่างๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้มใน
ดา้นต่างๆ ทัง้การเรยีนและการใชช้วีติ และไดม้กีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัหวัขอ้การท าวจิยัของคณาจารยใ์นภาควิชา
เคมเีพื่อเป็นแนวทางในการท าปรญิญานิพนธ ์(M.Sc.Chem_58_3.1_09)  

2. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรพจิารณาผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรแีละคะแนนภาษาองักฤษของนิสติแรก
เขา้ เพื่อเขา้เรยีนรายวชิาพืน้ฐานทีจ่ าเป็นใหน้ิสติทีม่ผีลการเรยีนอยูใ่นเกณฑต์ ่า เพื่อเขา้เรยีนเสรมิในรายวชิา
นัน้และในกรณทีีน่ิสติแรกเขา้และส าหรบันิสติชัน้ปีที ่1 ทีผ่่านเขา้ศกึษาในหลกัสตูรแบบมเีงือ่นไขจะตอ้งเรยีน
ภาษาองักฤษทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัให้ 

3. ประเมนิผลการเรยีนของนิสติ/การสอบภาษาองักฤษของนิสติและตดิตามผลคะแนนใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑข์องมหาวทิยาลยัพรอ้มทัง้หาแนวทางแกไ้ขเป็นกรณไีป  

โดยในปีการศกึษา 2558 นิสติใหมใ่นหลกัสตูรทุกคน (จ านวน 8 คน) สอบผ่านภาษาองักฤษในการสอบ
เขา้ศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั และนิสติใหมท่ัง้หมดไดเ้ขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสติระดบั
บณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2558  ของมหาวทิยาลยั เพื่อรบัฟงัขอ้ชีแ้จงขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดต่างๆ และการสอบ
ภาษาองักฤษระดบัปรญิญาโท ฯลฯ  และเขา้รว่มการปฐมนิเทศ ของภาควชิาเพื่อใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัแผนการ
เรยีน การท าปรญิญานิพนธ์ และขอ้ก าหนดต่างๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในด้านต่างๆ ทัง้การเรยีนและการใช้
ชวีติ ซึง่ในปีการศกึษา 2557 มขีอ้เสนอแนะใหม้กีารรวบรวมผลงานวจิยัของอาจารยเ์พื่อเป็นขอ้มลูในนิสติใหม่
ไดร้บัทราบ และเป็นแนวทางในการพจิารณาหวัขอ้ปรญิญานิพนธต่์อไป ซึง่ในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสูตรได้มกีารรวบรวมผลงานวจิยัของอาจารยแ์ต่ละท่าน และแจกขอ้มูลดงักล่าวให้นิสติใหม่ทุกคน
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รวมทัง้ระบุช่องทางตดิต่อ เพื่อนิสติจะได้สอบถามขอ้มูลโดยตรงกบัอาจารย์แต่ละท่านได้อกีดว้ย และได้มกีาร
ประเมนิผลโครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑติศึกษาพบว่ามนีิสติเข้าร่วมจ านวน 7 คน และมกีารประเมนิ
โครงการ มคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 4.68 พบว่าอยูใ่นระดบัดมีาก (M.Sc.Chem_58_3.1_10) 

อีกทัง้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรได้มอบหมายให้นิสติใหม่ทุกคน เข้าร่วมฟงัสมัมนาทางวิชาการด้วย
ภาษาองักฤษ หวัขอ้ Nanotechnology in biological system (M.Sc.Chem_58_3.1_11) ในสปัดาหแ์รกของปี
การศกึษา เพื่อเพิม่พูนความรูท้างวชิาการก่อนเริม่การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา และฝึกทกัษะการสื่อสาร
ดว้ยภาษาองักฤษทางวชิาการ นอกจากนัน้ยงัใหเ้ขา้รว่มฟงัการน าเสนองานวจิยั และเขา้ร่วมฟงัรายวชิาสมัมนา
ของนิสติในหลกัสตูรรุน่พี ่เพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจ และเตรยีมความพรอ้มในการท าปรญิญานิพนธต่์อไป 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_3.1_01 มคอ 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 

2555) 
M.Sc.Chem_58_3.1_02 ระเบยีบการเปิดรบันิสติใหมร่ะดบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2558 ภาคตน้ (รอบที ่1) 
M.Sc.Chem_58_3.1_03 ค าสัง่แต่งตัง้กรรมการสอบสมัภาษณ์ ปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.1_04 ระเบยีบการเปิดรบันิสติใหมร่ะดบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2558 ภาคตน้ (รอบที ่2) 
M.Sc.Chem_58_3.1_05 รายชื่อนิสติระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีปีการศกึษา 

2558 
M.Sc.Chem_58_3.1_06 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีปี

การศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.1_07 โครงการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ภาควชิาเคม ีประจ าปี

การศกึษา 2558-2559 
M.Sc.Chem_58_3.1_08 ระเบยีบการเปิดรบันิสติใหมร่ะดบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2559 ภาคตน้ (รอบที ่3) 
M.Sc.Chem_58_3.1_09 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑติศกึษา ของมหาวทิยาลยั ปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.1_10 แบบประเมนิโครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูร วท.ม. ปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.1_11 สมัมนาทางวชิาการ ในหวัขอ้ Nanotechnology in biological system 
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การส่งเสริมและพฒันานิสิต  (ตวับง่ช้ีท่ี 3.2) 

- การควบคมุดแูลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 
 1. ประธานหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเคมี ชี้แจงแนวทางการเรยีนในระดับ
บณัฑติศกึษา ขัน้ตอนและกรอบระยะเวลาในการท าปรญิญานิพนธ ์แนวปฏบิตัใินการตพีมิพผ์ลงานวจิยัเพื่อขอ
จบการศกึษา ฯลฯ และใหข้อ้มลูเบือ้งต้นเกี่ยวกบัขอ้มลูการท าวจิยัของนิสติ เพื่อใหน้ิสติพจิารณากรอบแนวคดิ
ในการท าวจิยั (M.Sc.Chem_58_3.2_01) 
 2. หลกัสูตรให้นิสติเลอืกหวัขอ้ในการท าปรญิญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสติและให้ด าเนินการ
แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่ม ตามขัน้ตอนของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (บว.410)  
 3. นิสิตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์(บว.411) ตามก าหนดเวลา และเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม และ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร รวมทัง้สิน้ไมน้่อยกว่า 5 คน  

4. ขณะนิสติด าเนินการท าปรญิญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรกึษามหีน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้
ค าปรกึษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปญัหา และกรณีที่นิสติที่ผ่านการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ แต่ยงัไม่
ส าเร็จการศึกษา จ าเป็นต้องรายงานความก้าวหน้าการท าปรญิญานิพนธ์ (บว.420) จนกว่านิสิตจะขอจบ
การศึกษาตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ระดบับณัฑติศึกษา พ .ศ. 2554 ซึ่งในการรายงาน
ความก้าวหน้าจะต้องไดผ้่านความคดิเหน็ของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั /ร่วม และประธานหลกัสูตร
ก่อนเสนอคณบดบีณัฑติวทิยาลยัอนุมตั ิ

5. นิสติประเมนิการควบคุมดแูลการใหค้ าปรกึษาปรญิญานิพนธข์องอาจารยท์ีป่รกึษา  
6. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรประชุมสรุปผลการประเมนิการควบคุมดูแลการใหค้ าปรกึษาปรญิญานิพนธ ์

และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อด าเนินการปรบัปรงุการใหค้ าปรกึษา  
7. เมื่อนิสติมคีวามประสงคจ์ะสอบปากเปล่า จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นไปตาม

ขอ้ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการพจิารณาจากอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั/ร่วม โดยในการสอบปากเปล่า จะมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกร่วมพจิารณา มกีารเสนอ
ตรวจรปูแบบปรญิานิพนธ ์(บว 431) รายงานผลการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์(บว 432) และการตรวจสอบ
เอกสารบทความวจิยัเพื่อขออนุมตัจิบการศกึษา (บว 692)  
 ในปีการศกึษา 2558 นิสติในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ี่
ปรกึษาหลกั/ร่วม จ านวน  8  คน (M.Sc.Chem_58_3.2_02) หลงัจากนัน้เมื่อใกลถ้งึระยะเวลาในการท าเสนอ
เคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ประธานหลกัสูตรไดด้ าเนินการแจง้เตอืนล่วงหน้าเพื่อใหน้ิสติทุกคนทีต่้องน าเสนอเค้า
โครงปรญิญานิพนธ์ ได้น าเสนอทนัตามก าหนดเวลา คอื ระดบัปรญิญาโท ต้องเสนอเค้าโครงปรญิญานิพนธ ์
ภายในภาคเรยีนที่ 5 (M.Sc.Chem_58_3.2_03) ซึ่งได้มกีารอนุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาเค้าโครง
ปรญิญานิพนธ์ จ านวน 9 คน (M.Sc.Chem_58_3.2_04) และมกีารรายงานผลการพจิารณาเค้าโครงปรญิญา
นิพนธ ์เพื่อขออนุมตัหิวัขอ้การท าปรญิญานิพนธ ์จ านวน 8 คน  (M.Sc.Chem_57_3.2_05) อย่างไรกต็ามในปี
การศึกษา 2558 ไม่มีนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เข้าเกณฑ์การรายงาน
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ความกา้วหน้าการท าวจิยัต่อ  (หลกัสูตร 2 ปี) บณัฑติวทิยาลยัตามขอ้บงัคบัฯ และในปีการศกึษา 2558 มนีิสติ
ขออนุมตัแิต่งตัง้กรรมการสอบปากเปล่า เพื่อขอจบการศกึษา จ านวน 2 คน (ไม่นับรวมภาคเรยีนที่ 3/2558) 
(M.Sc.Chem_58_3.2_06) ทัง้นี้ในปีการศกึษา 2558 หลกัสูตรพจิารณากระบวนการตดิตามเพื่อใหน้ิสติส าเรจ็
การศกึษาภายใน 2 ปีการศกึษา โดยเริม่ต้นจากในการปฐมนิเทศนิสติใหม่ของภาควชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
ได้มกีารเสนอหวัขอ้วจิยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรให้นิสติใหม่พจิารณาในการเลอืกท าหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์
และชี้แจงข้อบังคับฯ ต่างๆ เพื่อให้นิสิตวางแผนการเรียน (M.Sc.Chem_58_3.1_10) และอีกทัง้ได้มีการ
ก าหนดให้นิสิตน าเสนอความก้าวหน้าการท าปรญิญานิพนธ์ ในโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อวิชาชีพ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่ อติดตามความก้าวหน้าของนิสิต ในหลักสูตรอย่าง ต่อ เนื่ อ ง 
(M.Sc.Chem_58_3.2_07) 

นอกจากนัน้หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีภายใตก้ารดแูลของภาควชิาเคม ีคณะ
วทิยาศาสตร ์ไดม้กีารส่งเสรมิบรรยากาศทางวชิาการและวจิยัใหก้บันิสติในหลกัสตูร ทัง้ในรปูแบบกจิกรรมดา้น
วชิาการ  และดา้นวจิยั  เช่น การมกีจิกรรม Group Meeting ในแต่ละกลุ่มวจิยัทางเคมสี าหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา มกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ/ นานาชาต ิชีแ้จงแหล่งทุน
ต่างๆ ส าหรบัการสนบัสนุนการท าปรญิญานิพนธ ์การเผยแพรผ่ลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาใหน้ิสติได้
รบัทราบอยา่งต่อเนื่อง อาท ิทุนพฒันาศกัยภาพทางวชิการ นิสติระดบับณัฑติศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์ประจ าปี
งบประมาณ 2559 (M.Sc.Chem_58_3.2_08) ส่งเสรมิการฝึกทกัษะในดา้นการสื่อสารดา้นวชิาการทัง้ในการพูด 
อ่าน และเขยีน การคน้หาขอ้มลูทางวชิาการทีท่นัสมยัในหลายรายวชิา ทัง้ในรายวชิาสมัมนา และการท า
ปรญิญานิพนธ ์อกีทัง้ยงัสนับสนุนใหนิ้สติในหลกัสตูรเขา้รว่มรบัฟงัและน าเสนอผลงานทางวชิาการ อยา่ง
ต่อเนื่อง เช่น การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาต ิ การประชุมวชิาการ มศว 
วจิยั ฯลฯ จ านวน 9 คน (M.Sc.Chem_58_3.2_09)  ดงันี้  

ล าดบัที ่
 

ชื่อเจา้ของผลงาน 
และผูร้ว่ม 

ชื่อการประชุมวชิาการวนั-เดอืน-ปี 
สถานที/่จงัหวดั/ประเทศทีจ่ดั  

1 น.ส. ภทัราภร สงิหภ์ริมณ์ การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครั ้งที9่ วนัที่
28-29 กรกฎาคม 2559 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2 นายภูมริตัน์ นูสุวรรณ วารสารวทิยาศาสตรบ์ูรพา ปีที ่21 ฉบบัที ่2 
(พฤษภาคม-สงิหาคม) 2559 หน้า 72-85. 

3 น.ส.วชริาพรรณ บวรชาต ิ วารสารมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
4 น.ส. กาญจนา คล่องงานฉุย Academics world 32nd international conference, 

Seoul, Soulth Korea. May 22,2016 
5. น.ส.ปรางทพิย ์นาคทอง International Journal of Advances in Science 

Engineering and Technology (2016).4;106-109. 
6 น.ส. รสติา วนัเวช Academics world 32nd international conference, 

Seoul, Soulth Korea. May 22,2016 
7 นางสาวกมลรตัน์ เลยีบศริ ิ วารสารวทิยาศาสตรบ์ูรพา ปีที ่21 ฉบบัที ่1 

(พฤษภาคม-สงิหาคม) 2559 หน้า 26-36. 
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8 นายจกัรกรชิ คญัทพั งานประชุมวชิาการ “นเรศวรวจิยั” ครัง้ที ่12 : วจิยัและ
นวตักรรมเพื่อการพฒันาประเทศ , 21-22 กรกฎาคม 
2559. มหาวทิยาลยันเรศวร 

9 นายวนัชนะ ชนกชนีกุล วารสารวทิยาศาสตร ์มศว (2559) 32(1) 
 
 นอกจากนัน้เมื่อสิ้นสุดการศกึษา ภาคเรยีนที่ 2/2558 หลกัสูตรฯไดม้ปีระเมนิระบบการใหค้ าปรกึษา
อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ ตามแบบประเมนิอาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีให้นิสติที่มกีารแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาหลกั /ร่วม ในปีการศึกษา 2558 ท าการ
ประเมนิ จ านวน 8 คน ซึง่มคี่าคะแนนเฉลีย่ 4.39  ในการประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก (M.Sc.Chem_58_3.2_10) 
โดยไดน้ าผลการประเมนิดงักล่าว เพื่อพจิารณาในการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และน าขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรบัปรุงและพฒันาในปีการศกึษาต่อไป โดยก าหนดให้มกีารรายงานความก้าวหน้าการท าปรญิญานิพนธ์
ในทุกภาคเรยีน และให้อาจารยท์ี่ปรกึษาเพิม่เตมิในการแนะน ากจิกรรมด้านทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใหน้ิสติมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารวิชาการมากขึ้น (M.Sc.Chem_58_3.2_11) อีกทัง้ในปี
การศกึษา 2557 ได้มขี้อเสนอแนะให้มกีารติดตามความก้าวหน้าในการท าปรญิญานิพนธ์ ซึ่งคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสูตรได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าในการท าปรญิญานิพนธ์โดยก าหนดให้นิสติในหลกัสูตร
น าเสนอผลงานวจิยัในโครงการพฒันาทกัษะสื่อสารเพื่อวชิาชพี ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร ์ในปีการศกึษา 
2558 ทีผ่่านมา จงึท าใหน้ิสติและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธม์กีารประสานงานและมคีวามก้าวหน้าในการ
ท าวจิยัเพิม่ขึน้ ซึง่ท าใหใ้นปีการศกึษา 2558 นิสติในหลกัสตูรมผีูส้ าเรจ็การศกึษาจ านวนเพิม่ขึน้อยา่งชดัเจน 
 
- กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีภายใต้การบรหิารงานของภาควชิาเคมมีกีารจดัสรร
งบประมาณและมกีารก าหนดกิจกรรม/โครงการด้านการพฒันานิสิตไว้ในแผนปฏิบตัิการประจ าปีของฝ่าย
กจิการนิสติ ภาควชิาเคม ี (M.Sc.Chem_58_3.2_12) มกีารจดักจิกรรมนิสติเน้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) ที่สอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค ์และสอดคลอ้งกบัการ
พฒันาคุณลกัษณะพเิศษของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี 
 การด าเนินการพฒันาศกัยภาพของนิสติเป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมแีผนการจดั
โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติทีม่กีารก าหนดผูร้บัผดิชอบด าเนินโครงการทีช่ดัเจนซึง่มอีาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
และนิสติมสี่วนร่วมทัง้ในการจดัโครงการและ/หรอืการเขา้ร่วมงานหรอืโครงการนัน้ๆ และมกีารประเมนิผลการ
จดักจิกรรม/โครงการตามแผนปฏบิตัิการประจ าปีและเสนอในที่ประชุมภาควชิาเพื่อพจิารณาก่อนน าผลการ
ประเมนิโครงการไปปรบัปรงุการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนิสติในปีถดัไป (M.Sc.Chem_58_3.2_13) ซึง่ในปี
การศึกษา 2558 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม)ี รวมทัง้สิน้ 3 โครงการ  คอื  
 1. โครงการไหวค้ร ู 
 2. โครงการพฒันาทกัษะสื่อสารเพื่อวชิาชพี ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์
 3. โครงการพบนิสติใหม ่
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ซึง่ทัง้สามโครงการครอบคลุมกจิกรรมตามมาตรฐานคุณวุฒ ิดา้นต่างๆ ดงันี้ 
1. กจิกรรมดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม   จ านวน 3 โครงการ 
2. กจิกรรมดา้นความรู ้   จ านวน 2 โครงการ  
3. กจิกรรมดา้นทกัษะทางปญัญา   จ านวน  2 โครงการ 

 โดยมโีครงการพฒันาทกัษะสื่อสารเพื่อวชิาชพี ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์ซึง่นิสติในหลกัสูตร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีไดเ้ขา้รว่มการน าเสนองานวจิยัในหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์เพื่อแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละบูรณาการความรู ้พฒันาทกัษะสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู ้และน าเสนอความก้าวหน้างานวจิยั 
น า ไปสู่ ก ารกระ ตุ้ น ให้นิ สิตสามารถส า เ ร็จการศึกษาได้ต ามระยะ เวลาที่ก าหนดของหลักสูต ร 
(M.Sc.Chem_58_3.2_07)  

 นอกจากนัน้ หลกัสตูรฯ ยงัไดมุ้ง่พฒันาใหน้ิสติมสีมรรถนะส าคญัและจ าเป็นในศตวรรษที ่21 ไดแ้ก่ 
1. ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) และคิดอย่างมี

วิจารณญาณ (critical thinking) 
ภาควชิาเคมมีกีารจดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมนิีสยัใฝ่รูก้ารเป็นผูม้หีลกัคดิทาง

วชิาการในศาสตรท์ีต่นศกึษาความสามารถในการหาความรูเ้พิม่เตมิ มคีวามสามารถในการประยกุตค์วามรูใ้ห้
เหมาะสมกบับรบิททางสงัคมมกีระบวนการคดิมวีจิารณญาณมกีารคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการแก้ปญัหา 
(creative thinking and problem solving) มทีกัษะการเรยีนรูน้วตักรรมใหม่ (Learning and innovative skills) 
โดยหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมรีายวชิาทีส่่งเสรมิดา้นความรู ้อาท ิคม 558 คม 559 คม 
574 คม 636 คม 650 และคม 674 เป็นตน้ (M.Sc.Chem_58_3.2_14)  

2. ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Media, Technology Skill) 
หลกัสตูรมกีารจดัการเรยีนการสอนทีก่ าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อพฒันาสื่อ

การสอน ซึง่เป็นความสามารถในการใช ้ICT (Information Communication Technology) และยงัมรีายวชิาทีใ่ช้
ระบบ A tutor และสื่อออนไลน์ต่างๆ ในการเรยีนรู ้มทีกัษะในการสบืหาขอ้มลูการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี
และการเรยีนรูผ้่านสื่อต่างๆ(information, communication, media, and technology skills) โดยหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมรีายวชิาทีส่่งเสรมิดา้นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร อาท ิคม 
585 คม 636 คม 660 คม 662 เป็นต้น (M.Sc.Chem_58_3.2_14) 

3.   ทกัษะอาชพีและทกัษะชวีติ (Career and Life Skills) 
หลกัสตูรมกีารส่งเสรมิเพื่อเป็นผูท้ีม่จีรยิธรรมและค่านิยมทีด่งีามอยูใ่นพืน้ฐานของจติใจ เช่นการมจีติ

อาสา การมวีนิัยในตนเอง มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพี สามารถท างานรว่มกบัคน
อื่นได ้และมทีกัษะการท างานเป็นทมี มภีาวะความเป็นผูน้ า โดยหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
เคม ีมรีายวชิาทีส่่งเสรมิดา้นบุคลกิอุปนิสยั อาท ิคม 589 คม 660 คม 662 คม 670 และปรญิญานิพนธ ์เป็นตน้
(M.Sc.Chem_58_3.2_14) 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
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M.Sc.Chem_58_3.2_1 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑติศกึษา ของมหาวทิยาลยั 
M.Sc.Chem_58_3.2_2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
M.Sc.Chem_58_3.2_3 ค าสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่มหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_4 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ์หลกัสตูรวทิยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_5 รายงานผลการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์เพื่อขออนุมตัหิวัขอ้การท า

ปรญิญานิพนธห์ลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_6 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธห์ลกัสตูรวทิยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_7 โครงการพฒันาทกัษะสื่อสารเพื่อวชิาชพี ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์
M.Sc.Chem_58_3.2_8 ทุนพฒันาศกัยภาพทางวชิการ นิสติระดบับณัฑติศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
M.Sc.Chem_58_3.2_9 การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัของนิสติหลกัสตูรวทิยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.2_10 ผลการประเมนิอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_11 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ประจ าปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.2_12 แผนปฏบิตักิารประจ าปีของฝา่ยกจิการนิสติ ภาควชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_13 แบบประเมนิโครงการไปปรบัปรงุการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนิสติ ภาควชิา

เคม ี
M.Sc.Chem_58_3.2_14 มคอ. 3 ภาคเรยีนที ่1 /2558 และ 2/2558 

ผลท่ีเกิดกบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.3) 

ข้อมลูนิสิต  
 

ปี
การศึกษา
ท่ีรบัเข้า  

 

จ านวน
รบัเข้า 
(1) 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา
ตามหลกัสตูร(2) 

จ านวนท่ี
มีอยู่ส้ินปี 
58(3) 

จ านวนท่ี
ลาออก
ส้ินปี 58 

(4) 

อตัราการ
คงอยู่ 

อตัราการ
ส าเรจ็

การศึกษา ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2555 10 0 8 1 1 0 100 0 
ปี 2556 8 - 0 0 8 0 100 0 
ปี 2557 3 - 0 0 2 1 66.67 0 
ปี 2558 8 - - 0 8 0 100 0 
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อตัราการคงอยู ่ =            (1) – (4) 
                                 (1) 

อตัราการส าเรจ็การศกึษา  =         (2)  
                                         (1) 

 

   

รายการหลกัฐานอ้างอิง M.Sc.Chem_58_3.3_01 
 
 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
ยงัขาดแคลนทุนการศกึษา รวมทัง้เครือ่งมอืและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละวจิยั อกีทัง้คณะวทิยาศาสตรข์อง
มหาลยัศรนีครนิทรวโิรฒยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัอยา่งแพรห่ลาย   

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส าเรจ็การศึกษา  
ปจัจยัทีส่่งผลใหนิ้สติไม่สามารถส าเรจ็การศกึษาไดใ้นระยะเวลาทีก่ าหนดในแผนของหลกัสูตร ได้แก่เครื่องมอื
และสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละวจิยัไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ นิสติบางคนขาดแคลนทุนการศกึษา ท าใหต้้อง
แบ่งเวลาในการท าวจิยัเพื่อท างานเป็นค่าใช้จ่ายและทุนการศกึษา ซึ่งทางหลกัสูตรได้พยายามกระตุ้นให้นิสติ
สามารถส าเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้นโดยการจัดโครงการส าหรับการน าเสนอความก้าวหน้างานวิจัย  

* 100 

* 100 
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ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2558  เท่ากบั 4.18  
(M.Sc.Chem_58_3.3_02) 
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2557  เท่ากบั 3.96 
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2556  เท่ากบั - 
 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมใีหน้ิสติประเมนิความพงึพอใจเกี่ยวกบัหลกัสตูร 
โดยมแีนวโน้มผลการประเมนิดขีึน้ โดยมขีอ้เสนอแนะ อาท ิอุปกรณ์โสตทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีนการสอนไม่
ทนัสมยั ไมเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน และอุปกรณ์การเรยีนการสอนไมเ่พยีงพอต่อนิสติ 

 

การจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

หลกัสตูรการวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมรีะบบจดัการขอ้รอ้งเรยีนโดย  

1. นิสติทีต่อ้งการรอ้งเรยีน สามารถยืน่ขอ้รอ้งเรยีนผ่านระบบ e-survey ที ่website ของคณะวทิยาศาสตร ์

2. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจะดูขอ้รอ้งเรยีนผ่านระบบ e-survey ของคณะ แลว้จดัการขอ้รอ้งเรยีนตามที่
นิสติรอ้งเรยีน 

3. เมื่อนิสติได้รบัการแก้ไขขอ้ร้องเรยีนแล้ว จะตอบแบบสอบถามความพงึพอใจการจดัการขอ้รอ้งเรยีน
ผ่านระบบ e-survey  

 

เร่ืองท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจดัการข้อร้องเรียน 
ในปีการศกึษา 2558 จากสถติขิอ้มลูการตอบ
แบบสอบถาม เรือ่ง แบบรบัขอ้รอ้งเรยีนของนิสติทีม่ต่ีอ
หลกัสตูร ของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเคม ีพบว่ามเีรือ่งรอ้งเรยีนของนิสติ จ านวน 4 
ราย ในประเดน็ คอื ควรมเีครือ่งมอืใหเ้พยีงพอต่อการใช้
งานและควรมกีารบ ารงุรกัษาเครือ่งมอืใหม้ากขึน้ จงึควร
มกีารตดิตามและรกัษาการใชเ้ครือ่งอยา่งมรีะบบ  
(http://esurvey.swu.ac.th) (M.Sc.Chem_58_3.3_03) 
 

ในปีการศกึษา 2558 ในแต่ละภาคการศกึษา ทาง
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรไดม้กีารพจิารณาผล
การประเมนิจากแบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบั
การเรยีนการสอน (ปค. 003) 
(M.Sc.Chem_58_3.3_04) เพื่อหาแนวทางแกไ้ขใน
การบรหิารหลกัสตูร และในระหว่างการศกึษาใน
หลกัสตูร นิสติจะมอีาจารยท์ีป่รกึษาชัน้ปี  และ
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธอ์กีทัง้คณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร คอยดแูลและให้
ค าปรกึษา/รบัเรือ่งรอ้งเรยีน โดยในปีการศกึษา 
2558 มเีรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
ท าวจิยั ประธานหลกัสตูร จะน าเรือ่งรอ้งเรยีนเขา้
หารอืในคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดท้ราบและ

http://esurvey.swu.ac.th/
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พจิารณาหาทางแกไ้ข  (M.Sc.Chem_58_3.3_05)  
ซึง่ในการประชุมภาควชิาเคม ีไดม้พีจิารณา
งบประมาณเพื่อวางแผนการจดัซือ้เครือ่งมอืในทุก
ปีงบประมาณ ซึง่เป็นขอ้เสนอเช่นเดยีวกบัในปี
การศกึษา 2557 โดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
ไดน้ าขอ้เสนอแนะในปีการศกึษา 2557 ใหภ้าควชิา
ทราบและพจิารณา โดยในปีการศกึษา 2558 
ภาควชิาไดม้กีารปรบัปรงุหอ้งเรยีนทัง้เรือ่งอุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ เครือ่งปรบัอากาศ ฯลฯ อกีทัง้มกีาร
เพิม่เตมิเครือ่งมอืพืน้ฐาน เช่น เครือ่งชัง่ เพื่อ
เอือ้อ านวยใหน้ิสติในหลกัสตูรสามารถท าวจิยัได้
สะดวกขึน้ (M.Sc.Chem_58_3.3_06)  อกีทัง้
ภาควชิาเคม ีไดจ้ดักล่องรบัเรือ่งรอ้งเรยีน ไวท้ีห่น้า
หอ้งส านกังานภาควชิาเคม ีชัน้ 2 ตกึ 15 โดยหาก
ภาควชิาไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนในหลกัสตูร จะ
ด าเนินการส่งเรือ่งใหป้ระธานหลกัสตูรไดท้ราบและ
พจิารณาแกไ้ขต่อไป  

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_3.3_01 จ านวนนิสติคงอยู่(จ านวนจรงิ) ในแต่ละปีการศกึษา (ปีการศกึษา 2555-2558) 

และจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาตามแผนการศกึษา (ปีการศกึษา 2555-2558) 
M.Sc.Chem_58_3.3_02 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติเกีย่วกบัหลกัสตูร วท.ม.เคม ี
M.Sc.Chem_58_3.3_03 สรปุขอ้รอ้งเรยีนของนิสติทีม่ต่ีอหลกัสตูร วท.ม.เคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.3_04 ผลการประเมนิจากแบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนการสอน (ปค. 

003) หลกัสตูร วท.ม. เคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.3_05 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม. เคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_3.3_06 รายงานการประชุมภาควชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
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หมวดท่ี 3 
อาจารย ์

การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.1) 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเคม ีภายใต้การบรหิารของภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์
โดยมหีวัหน้าภาควชิาและทมีผู้บรหิารก ากบั ดูแลและตดิตามการบรหิารงานและการพฒันาอาจารยใ์ห้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการของภาควิชาเคมแีละสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจ า
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีเขา้ร่วมการประชุมของคณาจารยภ์าควชิา เพื่อวางแผนระยะ
ยาวด้านอตัราก าลงัอาจารย ์การประเมนิความต้องการของแต่ละหลกัสูตร ประเมนิความต้องการอตัราก าลงั  
จากการพจิารณาภาระงานตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั ร่วมกบัคณาจารยป์ระจ าของภาควชิาใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
 -  ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
 ภาควิชามีการสรรหาจ้างงาน บรรจุ บุคลากรใหม่ ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์และ
มหาวทิยาลยัและอาศยัความเห็นชอบของที่ประชุมภาควชิา มกีารวเิคราะห์อตัราก าลงัประกอบการคดัเลอืก
บุคลากรใหมใ่หต้รงกบัความตอ้งการของหลกัสตูรและสาขาวชิา  ซึง่มรีะบบการรบัและขัน้ตอนดงันี้ 

1.อาจารย์ประจ าหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเคม ีร่วมประชุมภาควิชา โดยมกีาร
วเิคราะหอ์ตัราก าลงัและส่งเรือ่งขออตัราก าลงัตามเกณฑผ์่านคณะและมหาวทิยาลยัตามระบบ 

2. เมือ่ไดอ้ตัรา อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรรว่มประชุมกบัอาจารยป์ระจ าของภาควชิา เพื่อพจิารณาสาขาที่
ต้องการรบัหรอืสาขาขาดแคลน โดยพจิารณาจากแผนอตัราก าลงั และก าหนดคุณสมบตัขิองผู้สมคัรอาจารย์
ใหม ่เพื่อใหม้จี านวนอาจารยท์ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญทางสาขาวชิา เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของหลกัสตูร   

3. ประกาศรบัอาจารยต์ามระเบยีบของคณะวทิยาศาสตร ์และมหาวทิยาลยั  
4. แต่งตัง้คณะกรรมการสมัภาษณ์อาจารยใ์หม ่โดยก าหนดใหก้รรมการสมัภาษณ์ประกอบดว้ยอาจารย์

ทีต่รงสาขาทีร่บัเขา้ อยา่งน้อย 1 คนหวัหน้าภาควชิา และผูบ้รหิารของคณะวทิยาศาสตร ์
5. อาจารยใ์หม่จะได้รบัค าแนะน าในด้านการเรยีนการสอน ดา้นการท างานในองคก์ร และด้านอื่น ๆ 

ตามภารกจิของทางสาขา นอกจากนัน้อาจารยใ์หม่ยงัต้องเขา้รบัการอบรมสมัมนาจากทางมหาวทิยาลยัทีไ่ดจ้ดั
อบรมรวมทัง้มหาวิทยาลยัพร้อมกัน เพื่อให้ความรู้และฝึกทกัษะการสอน อีกทัง้ยงัท าให้อาจารย์ใหม่ได้มี
เครอืขา่ยรูจ้กักนัในต่างคณะ อาจารยใ์หม่จะมกีารเขา้สอนรว่มกบัอาจารยป์ระจ ารายวชิา 

6. ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามภาระงาน ทัง้หมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ งานดา้นการเรยีนการสอน งานดา้น
วจิยั งานดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม งานดา้นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม และงานดา้นอื่น ๆ โดยกรรมการ
ประเมนิระดบัภาควชิา และระดบัคณะพรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ 

7. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าร่วมกันประชุมในที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบตัวิ่าครบถว้นเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

8. เสนอ สมอ 08 ฝ่ายวชิาการคณะ และกรรมการประจ าคณะ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา สภาวชิาการ สภามหาวทิยาลยั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิแลว้แจง้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาต่อไป 
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 ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเคม ีโดยอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทุกท่านมคีุณวุฒติรงตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

 
 

- ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมแีละอาจารยป์ระจ าร่วมประชุมในการ

ประชุมภาควชิาเคม ี(M.Sc.Chem_58_4.1_01) เพื่อพจิารณาจากอตัราการคงอยู่ การเกษยีณอายุราชการ การ
ลาศกึษาต่อ คุณวุฒแิละต าแหน่งทางวชิาการ  

2. ในกรณทีีอ่าจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ภาควชิามกีารประชุมวางแผน
เพื่อหาอาจารยท์ดแทนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลกัสตูรทีส่กอ. ก าหนด 

3. ภาควชิามกีารการยกยอ่งอาจารยท์ีไ่ดร้บัรางวลัหรอืไดต้ าแหน่งทางวชิาการทีส่งูขึน้ตามความเหมาะสม 
 ในปีการศกึษา 2558 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมกีาร
ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั เรื่อง 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร (M.Sc.Chem_58_4.1_02) ซึ่งคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ประกอบด้วย 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทัง้หมด โดยมทีัง้ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ มหีน้าที ่รบัผดิชอบดูแล
จัดการศึกษาในหลักสูตรให้เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พุทธศกัราช 
2554 และประกาศบณัฑติวทิยาลยั ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร ์ 
โดยคณะกรรมการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาท าหน้าทีว่างแผนการบรหิารหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน 
การประเมนิผลการสอนของคณาจารยแ์ละการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องรายวชิา ทวนสอบผลการเรยีนรู ้รวบรวม
ขอ้มูลเพื่อการปรบัปรุง/พฒันาหลกัสุตร และมกีารประเมนิผลการบรหิารหลกัสูตร ตลอดจนปรกึษาหารอื หา
แนวทางทีจ่ะท าใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสตูร  
 นอกจากนัน้ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีไดม้กีาร
หารอืในเรือ่งต่างๆ อาท ิ(M.Sc.Chem_58_4.1_03)  

5. จ านวนนิสติตามแผนการรบันิสติ 
6. ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร 
7. การตดิตาม มคอ. 3-7 ของหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา 
8. การเสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ/์สอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์
9. การประกนัคุณภาพหลกัสตูร  

 
โดยเมื่อสิ้นสุดปีการศกึษา หลกัสูตรจะมกีารประเมนิความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสูตรของอาจารย์

ประจ าหลกัสูตร ประจ าปีการศกึษา 2558 (e-survey) โดยมผีลการประเมนิความพงึพอใจในการบรหิาร
หลกัสูตรของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ปีการศกึษา 2558 มผีลการประเมนิ เท่ากบั 4.40 อยู่ในระดบัดมีาก
(M.Sc.Chem_58_4.1_04) ซึง่ผลการประเมนิความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสูตรของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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ลดลงจากในปีการศกึษา 2557 เนื่องจากทางอาจารย์ประจ าหลกัสูตรได้เลง็เหน็ว่า เครื่องมอือุปกรณ์ และสิง่
อ านวยความสะดวกของภาควชิา ยงัไม่เพยีงพอ และไม่มปีระสิทธภิาพในการพฒันานิสติในหลกัสูตร จงึไดน้ า
ผลการประเมนิประชุมหารอืในการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และน าเสนอภาควชิาเพื่อการพฒันา และ
จดัสรรงบประมาณในการจดัซือ้เครือ่งมอืเพื่อท าการวจิยัต่อไป 
              ทัง้นี้หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเคมไีดม้กีารยกย่องอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร คอื รศ.ดร.
วณีา เสยีงเพราะ ไดร้บัรางวลั “บคุลากรดีเด่นสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยัในเครือ
เทา-งาม ประจ าปี 2558” เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2559 (M.Sc.Chem_58_4.1_05) และมอีาจารย์ประจ า
หลกัสตูรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นผูช้่วยศาสตราจารย ์1 ท่าน คอื ผศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์
ส่งศรโีรจน์ (M.Sc.Chem_58_4.1_06) 

 
- ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

 1. ภาควชิาจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพอาจารย ์

 2. ควบคุม ก ากบั ส่งเสรมิใหอ้าจารยพ์ฒันาตนเองในการสรา้งผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเนื่อง 

 3. มกีารจดัโครงการ/กจิกรรมพฒันาศกัยภาพอาจารยท์างวชิาการอยา่งต่อเนื่อง 

 4. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรด าเนินการพฒันาตนเองตามความตอ้งการ 

 5. ประเมนิผลการพฒันาตนเองของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร โดยออกแบบตดิตาม ประเมนิผลการ
พฒันา และการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 6. ผลจากการพฒันาตนเอง ที่ได้รบัรางวลั มกีารยกย่อง ชมเชยผ่านเวปไซด์คณะและภาควชิา 
และตดิประกาศเกยีรตคิุณ 

 ในปีการศกึษา 2558 ภาควชิาเคมไีดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนส่งเสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีทัง้ 5 ท่าน สามารถขอเขา้
รว่มการฝึกอบรม ประชุม น าเสนอ/เขา้รว่มการประชุม/สมัมนาทางวชิาการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานที่
รบัผดิชอบและตามความสนใจของแต่ละท่าน อกีทัง้สถาบนัยุทธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั และบณัฑติวทิยาลยั 
ยงัมเีงนิทุนสนบัสนุนในการพฒันาอาจารย ์ เป็นประจ าทุกปี (M.Sc.Chem_58_4.1_07) โดยอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรสามารถขออนุมตัผิ่านภาควชิาและคณะ โดยในปีการศกึษา 2558 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีทัง้ 5 ท่าน ไดเ้ขา้ร่วมประชุม/น าเสนอผลงานทางวชิาการ/วจิยั โดยจะมกีาร
ตดิตามและรายงานผลการพฒันาตนเอง และการไปใชผ้่านภาควชิาต่อไป ตามระเบยีบของคณะและ
มหาวทิยาลยั  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัในปีการศกึษา 2557 พบว่า จากการส่งเสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีในปีการศกึษา 2558 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทุกท่าน มผีลงาน
วชิาการทีต่พีมิพ ์มกีารเขา้ร่วมประชุมวชิาการ และมกีารไดร้บัต าแหน่งทางวชิาการเพิม่ขึน้ 1 คน อกีทัง้จากผล
การด าเนินงานในปีการศกึษา 2558 ยงัคงมอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 1 ท่านทีย่งัไม่มตี าแหน่งทางวชิาการ ทาง
หลกัสตูรจงึไดม้กีารหารอื แนะน า และก าหนดใหม้กีารไดร้บัต าแหน่งทางวชิาการในปีการศกึษา 2559 
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- กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
โดยในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพรายละเอียดดังนี้ 
(M.Sc.Chem_58_4.1_08) 

ช่ือ -สกลุ รายการ วนั –เวลา  สถานท่ี 
1.รศ.วณีา  เสยีงเพราะ 1. เขา้รว่มงานประชุม

วชิาการวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
ครัง้ที ่41 ในหวัขอ้ 
“Gateway to ASEAN with 
Science and Technology” 

1. ระหว่างวนัที ่6 -8 
พฤศจกิายน 2558 
 
 

ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีุรนาร ีจ.
นครราชสมีา 
 

2 .เขา้รว่มประชุมวชิาการ
นานาชาต ิPure and 
Applied Chemistry 
International Conference 
2016 ( PACCON 2016 ) 
ในหวัขอ้ “ Thailand : One 
Hundred Years of 
Advancement in 
Chemistry” 

วนัที ่9 - 11 กุมภาพนัธ ์
2559 
 

ณ ศูนยน์ิทรรศการและ
การประชุมไบเทค 
กรงุเทพฯ 
 

3. เขา้รว่มโครงการอบรม
เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การ
บรหิารหลกัสตูรใหม้ี
คุณภาพ” 

ระหว่างวนัที ่26 -27 
พฤษภาคม 2559 
 

ณ โรงแรมวนิเซอร ์สวที 
กรงุเทพฯ 
 

4. เขา้รว่มโครงการยกระดบั
คุณภาพหลกัสตู 

ในวนัที่ 4 มนีาคม 2559 
เวลา 13.00 -16.30 น. 

ณ โรงแรมวนิเซอร ์สวที 
กรงุเทพฯ 

2. ร ศ . สุ นิ ต ย์   สุ ข
ส าราญ 

1. เขา้รว่มประชุมหารอืการ
ปรบัปรงุโครงการสรา้ง
องคก์ร 

วนัที ่3  มถุินายน 2559  
เวลา 09.30 – 13.00 น.  
 

ณ  หอ้งประชุม 19 – 603  
อาคาร 19  คณะ
วทิยาศาสตร ์

2. เขา้รว่มกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้าร
บรหิารหลกัสตูรใหไ้ด้
มาตรฐานสากล หวัขอ้ :
อบรมความรูใ้นกรบรหิาร
จดัการหลกัสตูร สู่คุณภาพ
ตามเกณฑ ์AUNQA  

วนัที ่3 พฤษภาคม 2559 
เวลา 08.00 -16.30 น.  
 

ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 2 
อาคารวจิยัและการศกึษา
ต่อเนื่องฯ 
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และ EdPEx  
3.เขา้รว่มโครงการยกระดบั
คุณภาพหลกัสตูร 

ในวนัที่ 3 มนีาคม 2559 
เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ โรงแรมวนิเซอร ์สวที 
กรงุเทพฯ 

3.ผศ.เกรยีงศกัดิ ์ ส่ง
ศรโีรจน์ 
 

เขา้รว่มโครงการปรบัปรงุ
และวพิากษ์หลกัสตูร 
กจิกรรมที ่1 การวพิากษ์
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
สาขาวชิาเคม ี 

ในวนัที ่5 เมษายน 2559 
เวลา 09.00 -16.00 น.  

ณ หอ้ง 15 -325 อาคาร 
15 ภาควชิเคม ีคณะ
วทิยาศาสตร ์ 

4.ผศ.พรพมิล  
ประยงคพ์นัธ ์

1. เขา้รว่มประชุม 
“Thailand Synchrotron 
Conference and 
Exhibition 2016 ( TSCE 
2016 )  

ระหว่างวนัที ่26 -28 
กุมภาพนัธ2์559  
 

ศูนยป์ระชุมและแสดง
สนิคา้ Hall 1 อมิแพค 
เมอืงทองธานี จ.นนทบุร ี
 

2. เขา้รว่มประชุม “ UK – 
Thailand Symposium on 
Nanomaterials and their 
Applications” 

- วนัที ่21 เมษายน 2559  
 

ณ โรงแรมสุโกศล 
 

3. เขา้รว่มกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้าร
บรหิารหลกัสตูรใหไ้ด้
มาตรฐานสากล หวัขอ้ :
อบรมความรูใ้นกรบรหิาร
จดัการหลกัสตูร สู่คุณภาพ
ตามเกณฑ ์AUNQA และ 
EdPEx 

วนัที ่3 พฤษภาคม 2559 
เวลา 08.00 -16.30 น. 
 

ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 2 
อาคารวจิยัและการศกึษา
ต่อเนื่องฯ 

5.อ.สจุติรา  ศรสีงัข ์ 1.เขา้รว่มกจิกรรม 
Workshop การเขยีน 
competency หลกัสตูร 
จ านวน 3 รุ่น  เป็น 
Facilitator 

รุน่ที ่1 วนัที ่24 มนีาคม 
2559 เวลา 08.30 – 
16.30 น. 
รุน่ที ่3  วนัที ่4 เมษายน 
2559   

ณ หอ้งบอลลมู โรงแรมอ
วานี่ เอเทีย่ม บางกอก  
 

 2. เขา้รว่มโครงการบรหิาร
หลกัสตูรใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อ
การแขง่ขนัในตลาดสากล 
 

วนัที ่13 มกราคม 2559 
เวลา 08.30- 16.30 น.  
วนัที ่20 มกราคม 2559 
เวลา 08.30 -16.30 น. 
 

ณ หอ้งประชุมชัน้ 8 
ส านกัหอสมดุกลาง 
ณ หอดนตรแีละการแสดง
อโศกมนตร ี1 ชัน้ 4  
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อาคารนวตักรรม : 
ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช  
บวัศร ี

 3. เขา้รว่มโครงการน าเสนอ
ผลงานนิสติครัง้ที ่2 :  SCI 
Fair – Senior Project 
Presentation ปีการศกึษา 
2558 

วนัที ่22  เมษายน 2559 ณ อาคารนวตักรรม 
ศาสตราจารย ์ดร. สาโรช  
บวัศร ีมหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ 
 

 
 
การปฐมนิเทศอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหม่  

ในปีการศกึษา 2558 ไม่มมีอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหม่  
การปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ม ี      ไมม่ ี         

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_4.1_01 รายงานการประชุมภาควชิาเคม ีครัง้ที7่/58 
M.Sc.Chem_58_4.1_02 ประกาศบณัฑติวทิยาลยั เรื่อง คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
M.Sc.Chem_58_4.1_03 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม.เคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_4.1_04 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

ปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_4.1_05 รางวลั “บุคลากรดเีด่นสายวชิาการของคณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัในเครอื

เทา-งาม ประจ าปี 2558 
M.Sc.Chem_58_4.1_06 การแต่งตัง้ผูช้่วยศาสตราจารยข์องคณาจารยภ์าควชิาเคม ี
M.Sc.Chem_58_4.1_07 ประกาศทุนสนบัสนุนในการพฒันาอาจารยข์องมหาวทิยาลยั 
M.Sc.Chem_58_4.1_08 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม. เคม ีทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาวชิาชพี ปี

การศกึษา 2558 
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คณุภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.2) 

ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่วีุฒปิรญิญาเอก  รอ้ยละ 100 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 5 คะแนน 

ประเดน็ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 4 คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีท่ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 80 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 5 คะแนน 
 

ประเดน็ท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน ้ าหนักของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคที์ตี่พิมพห์รือเผยแพร่ 
9.2 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 
5 คน 

รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 

รอ้ยละ 184 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 
 

ล าดบั 

 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 

ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

1 รศ.ดร.สุนิตย ์ สุขส าราญ 1. 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 Internationa 2015; 
http://dx.doi.org/10.1155/2015/785826. 

1 
 
 
 
 
 



118 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ล าดบั 

 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 

ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

2. 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. 

3. อจัฉรา แสนค า ณฏัฐกลัย ์ลมเชย จนัทรน์รนิทร ์นนทะ
ขาม  มาลยั ทวโีชตภิทัร์  และ สุนิตย ์สุขส าราญ   ไตร
เทอรปี์นชนิด lupane และ ceanothane จากเปลอืกตน้
ตะครองทีแ่สดงฤทธิย์บัยัง้เชือ้แบคทเีรยี Helicobacter 
pylori. KKU Sci. J., 2015, 43 (3), 480-489. 

 
1 
 
 

 
 

0.8 

2 รศ.ดร.วณีา  เสยีงเพราะ 1. 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, 866, (2015) 75– 83. 
2. 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” Electroanalysis  27, 3, (2015), 703–712. 

3. 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. 207, (2015), 193-198 
4. 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, 132, (2015), 416-423 

1 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 

 

1 

3 อ.ดร.สุจติรา  ศรสีงัข ์ 1. Wasukan N, Srisung S, Kuno M, Kulthong K, 
Maniratanachote R. Interaction evaluation of silver and 
dithizone complexes using DFT calculations and NMR 

1 
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ล าดบั 

 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 

ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

analysis. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy. 2015 October 5, 149: 830-
8 

2. Wasukan N, Srisung S, Kulthong K, Boonrungsiman 
S, Maniratanachote R. Determination of silver in 
personal care nanoproducts and effects on dermal 
exposure.  Journal of Nanoparticle Research, 
November 2015, 17:425. 

3. Srisuwan S, Srisung S. Optimization study on 
Copper Cementation  from Refining   Wastewater, 
Burapha University International Conference 2015.736-
741 

 
 
 

 
1 
 
 
 
 

0.4 

4 ผศ.ดร.พรพมิล  ประยงค์
พนัธ ์

-  

5 ผศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์ ส่งศรี
โรจน์ 

-  

 

ผลรวมค่าถ่วงน ้าหนกั 9.2 
คดิเป็นรอ้ยละ 184 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_4.2_01 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร วท.ม.เคม ีปี พ.ศ. 2558 
 
 
 
ผลท่ีเกิดกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.3)     

ตวับ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยูข่องอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร    5 คน 5 คน 5 คน 3 
ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร - 4.48 4.40 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมลู 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_4.3_01 ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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หมวดท่ี 4 
หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

(การบริหารหลกัสตูร) 

 

สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 5.1) 

- การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 
1. ในการปรบัปรุงหลกัสูตร จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเคม ีเพื่อจดัท าหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 เพื่อก าหนด
ปรชัญา วสิยัทศัน์ จดุประสงค ์และโครงรา่งของหลกัสตูร 

2.  มกีารประชุมคณาจารยใ์นแต่ละสาขาวชิา (เคมพีื้นฐาน เคมวีเิคราะห ์เคมเีชงิฟิสกิส์ เคมอีนิทรยี ์
เคมอีนินทรยี์ และ ชีวเคมี) เพื่อก าหนดรายวิชาในหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มเีนื้อหาที่ทนัสมยัและ
ครอบคลุมความรูท้างเคม ีและพจิารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) 

3. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกนั เพื่อพจิารณามาตรฐานผลการเรยีนรู ้
(curriculum mapping) ในภาพรวมอกีครัง้เพื่อใหห้ลกัสูตรครอบคลุม learning outcome และจดัแผนการเรยีน
รว่มกนั (M.Sc.Chem_58_5.1_01) 

4. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวเิคราะหห์ลกัสตูรเดมิ และน าขอ้มลูจากการส ารวจความคดิเหน็ของศษิยเ์ก่า
และการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑติ โดยสอบถามถงึคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 5 ด้าน (M.Sc.Chem_58_5.1_02) และมาประกอบการพจิารณา
ก าหนดรายวชิา สาระรายวชิาในหลกัสตูรและ แผนการเรยีน  

5. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรยกร่างหลกัสูตรฉบบัปรบัปรุงใหม่ (M.Sc.Chem_58_5.1_03) และจดัการ
วพิากษ์หลกัสตูรโดยผูท้รงคุณวุฒ ิทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาเคม ีเขา้มาร่วมเป็นกรรมการ และมผีลการประเมนิ
ผู้ใช้บณัฑติเพื่อให้ได้ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัทศิทางการจดัท าหลกัสูตร และลกัษณะของรายวิชาที่
ทันสมัย รวมทัง้การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 

6. เสนอความเหน็ชอบตามล าดบัขัน้ตอนในมหาวทิยาลยั และส่งใหส้กอ.รบัทราบหลกัสตูร  
7.น าหลกัสตูรไปด าเนินการและก ากบั ตดิตามการจดัการเรยีนการสอน (มคอ.3-6) 
8. สรปุผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7)  
9. มกีารน าผลการประเมนิ มคอ.7 มาปรบัปรงุพฒันาในปีการศกึษาต่อไป 
10.ประเมนิความคดิเห็นของนิสติเกี่ยวกบัหลกัสูตรและความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติและน าผลการ

ประเมนิไปปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 
ในปีการศกึษา 2558 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีจะต้องมกีารแต่งตัง้

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีโดยมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก ร่วมในการ
ออกแบบหลกัสตูรตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร และใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมนิความพงึพอใจของบณัฑติ 
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ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติปีการศกึษา 2557 อกีทัง้ค านึงถงึความเป็นปจัจุบนั ทนัสมยัของหลกัสูตร และได้
มกีารออกแบบสาระรายวชิาในหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหน้างานวจิยัในปจัจุบนั โดยไดม้กีารน า มคอ. 
5 และ มคอ. 7 ของปีการศกึษา 2557 มาพจิารณาประกอบการออกแบบหลกัสูตรอกีดว้ย และคณาจารยผ์ูส้อน
ทัง้ 5 สาขาวชิาได้มกีารพจิารณามาตรฐานผลการเรยีนรู้ในแต่ละวชิา ก่อนน าเสนอที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีเพื่อพจิารณาก่อนน าเสนอในการประชุมภาควชิาเคม ีวาระ
พเิศษ ครัง้ที ่2/2559 วนัที ่28 มถุินายน 2559 (M.Sc.Chem_58_5.1_04) หลงัจากนัน้จะมกีารวพิากยห์ลกัสูตร
โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิก่อนน าเสนอหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 ตามล าดบัขัน้ตอนในคู่มอืบรหิารหลกัสูตร TQF 
ของมหาวทิยาลยั (M.Sc.Chem_58_5.1_05) เพื่อใหค้ณะกรรมการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สภาวชิาการ 
สภามหาวทิยาลยั อนุมตั ิก่อนส่งให ้สกอ. รบัทราบหลกัสตูรต่อไป ทัง้นี้ในการปรบัปรุงหลกัสูตร คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรไดเ้ขา้ร่วมอบรมกบัมหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาการก าหนดผลการเรยีนรู ้คุณลกัษณะพเิศษของ
หลกัสตูร อกีทัง้การส่งเสรมิอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 โดยในแต่ละปีการศึกษา ได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิต เกี่ยวกับหลักสูตร
(M.Sc.Chem_58_5.1_06) และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และน าผลการประเมนิ เพื่อพจิารณาในทีป่ระชุม
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร เพื่อหาทางปรบัปรงุและพฒันาต่อไป  

 
- การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานัน้ๆ 

1. หลกัสูตรไดม้อบหมายให้อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาต่างๆรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา
แผนการปรบัปรงุรายวชิาเพื่อใหม้เีนื้อหาทีท่นัสมยั (มคอ. 5) และหลกัสูตรไดใ้หน้ิสติประเมนิรายวชิาต่างๆผ่าน
ระบบ supreme (M.Sc.Chem_58_5.1_07) เพื่อน ารายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีประจ าปีการศกึษา 2559 ต่อไป 

2. คณะกรรมการงานวชิาการ ภาควชิาเคมรี่วมกบัภาควชิา อาจารยผ์ูส้อน รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิาแผนการปรบัปรุงรายวชิาเพื่อใหม้เีนื้อหาทีท่นัสมยั (มคอ. 5) ภายหลงัเสรจ็สิน้การสอน
ในแต่ละภาคการศกึษา 

3. มกีารประชุมคณาจารยใ์นแต่ละสาขาวชิา (เคมวีเิคราะห ์เคมเีชงิฟิสกิส ์เคมอีนิทรยี ์เคมอีนินทรยี ์
และ ชวีเคม)ี เพื่อพจิารณาปรบัเพิม่-ลดเนื้อหารายวชิาต่างๆ หรอืเปิดสอนวชิาเลอืกในหวัขอ้ที่ทนัสมยั เช่น 
หวัข้อพเิศษทางเคมอีนินทรยี์ หวัข้อพเิศษทางเคมอีินทรยี์ หวัขอ้พเิศษทางเคมเีชงิฟิสกิส์ หวัข้อพเิศษทาง
ชวีเคม ีและหวัขอ้พเิศษทางเคมวีเิคราะห์ 

4. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนประชุมร่วมกนั เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุง ปรบั
เพิม่-ลดเนื้อหารายวชิา และ/หรอืเปิดวชิาเลอืกใหม่ๆ  

5. คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนประสานงานกบัอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและภาควชิาเพื่อ
ด าเนินการจดัการเรยีนการสอน 

6. คณะกรรมการงานวชิาการ ภาควชิาเคม ีประสานงานกบัอาจารยผ์ู้สอนเพื่อจดัท า มคอ . 3 ให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum 
mapping) 
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7. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรสรุปผลการประเมนิทวนสอบผลสมัฤทธิ ์ทวนผลการเรยีนรายวชิา ความ
พงึพอใจต่อรายวชิาและจดัท ามคอ.7 เป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตรเ์คม ีโดยได้มกีารพจิารณาใช้ผลประเมนิจาก มคอ. 5 และ มคอ.7 เพื่อเสนอแนวทาง
ปรับป รุ ง ห ลัก สู ต ร ในกา รป ร ะชุ ม อ า จา รย์หลัก สู ต ร วิท ยาศาสต รมหาบัณฑิต  ส าข า วิช า เ คมี 
(M.Sc.Chem_58_5.1_01) น าเสนอผลการประเมนิและแนวทางปรบัปรุงรายวชิาให้กบัอาจารยผ์ู้สอนแต่ละ
สาขาวชิา เพื่อปรบัปรงุและพฒันา  

นอกจากนั ้นท างหลัก สู ต ร ไ ด้ มีก า รป ร ะ เ มินคว ามคิด เห็น ขอ งนิ สิต เ กี่ ย ว กับหลัก สู ต ร 
(M.Sc.Chem_58_5.1_08) มกีารส ารวจภาวะการไดง้านท าของมหาบณัฑติ และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ
ทุกปี เพื่อเป็นขอ้มลูในการในการประเมนิ มคอ. 7 ต่อไป (M.Sc.Chem_87_5.1_08) 
 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_87_5.1_01 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

เคม ีประจ าปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_87_5.1_02 คุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา

แห่งชาต ิ5 ดา้น 
M.Sc.Chem_87_5.1_03 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 

2559) 
M.Sc.Chem_87_5.1_04 รายงานการประชุมภาควชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_87_5.1_05 คู่มอืบรหิารหลกัสตูร TQF ฝา่ยวชิาการ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
M.Sc.Chem_87_5.1_06 ผลประเมนิความคดิเหน็ของนิสติเกีย่วกบัหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_87_5.1_07 การประเมนิรายวชิาต่างๆ โดยนิสติในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเคม ี
M.Sc.Chem_87_5.1_08 การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 

การบริหารหลกัสตูร 

1. ปัญหาในการบริหารหลกัสตูร 

งบประมาณทีภ่าควชิาไดร้บัน้อยมากในการบรหิารหลกัสตูร อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต์อ้ง
พยายามขอทุนค่าสารเคมแีละค่าเล่าเรยีนของนิสติจากแหล่งทุนต่างๆทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เพื่อ
ดงึดดูใหม้ผีูส้นใจมาสมคัรเรยีน 
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 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสมัฤทธิผลตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

จากขอ้จ ากดัในเรื่องงบประมาณ และทุนการศกึษาของนิสติระดบับณัฑติศกึษาของหลกัสูตร ท าให้
การพฒันาองคค์วามรูท้างเคม ีและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่และ/หรอื ผลงาน
ทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าทางทรพัยส์นิทางปญัญา อาจมขีอ้จ ากดั  

3. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

การพฒันางานวจิยัโดยการขอทุนวจิยั และความรว่มมอืทางวชิาการกบัหน่วยงานอื่น อาจเป็น
แนวทางหนึ่งจะน าไปสู่การพฒันาบณัฑติใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร
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การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.2) 

- การก าหนดผูส้อน 
1. คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิา จดัท าร่างรายวชิาตามแผนการศึกษาของ

นิสติ เพื่อใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสตูรพจิารณาความถูกตอ้งและประสานงานกบัผูป้ระสานงานกลุ่มสาขาวชิา(เคมี
วเิคราะห ์เคมเีชงิฟิสกิส ์เคมอีนิทรยี ์เคมอีนินทรยี ์และ ชวีเคม)ี   

2. มกีารประชุมคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวชิานัน้ๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกบัสาระรายวชิาที่ได้รบั
มอบหมาย 

3. คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิารวบรวมข้อมูล เพื่อน าเข้าประชุมภาควชิา
โดยมอีาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเขา้ร่วมประชุม เพื่อพจิารณาความเหมาะสมอกีครัง้ นอกจากนี้หลกัสูตรได้มกีาร
เชญิผูท้รงคุณวุฒภิายนอกหรอืผู้เชีย่วชาญมาเป็นอาจารยพ์เิศษในบางหวัขอ้ /บางรายวชิา ก าหนดให้อาจารย์
ผูร้บัผดิชอบรายวชิาจดัท า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา 30 วนั 

4. ผูส้อนชีแ้จงแผนการเรยีนและเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลใหน้ิสติทราบในวนัแรกของการเรยีน
การสอน 

5.  หลงัปิดภาคการศกึษา 2558 ภาควชิารวบรวมสรุปผลการประเมนิการสอนของอาจารย ์(ปค.
003/ปค.004) ปีการศึกษา 2558 และรายงานในที่ประชุมภาควชิา เพื่อพจิารณาร่วมกนักับ คณะกรรมการ
จดัการเรยีนการสอนและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกหลกัสูตรเพื่อก าหนดแนวทางในการก าหนดอาจารยผ์ูส้อน
ในปีการศกึษา 2559 ต่อไป (M.Sc.Chem_58_5.2_01)   
 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้เสนอแผนการศึกษาส าหรับนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แก่
คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิา เพื่อจดัท าร่างรายวชิา พจิารณาให้สอดคล้องกบัแผนการ
ศกึษาของนิสติ โดยไดม้กีารน าผลการประเมนิ ปค. 003 ในปีการศกึษา 2557 มาประกอบการพจิารณาวางแผน
ในการก าหนดผูส้อน และได้น า มคอ. 5  จากรอบปีทีผ่่านมา เพื่อพจิารณาวางแผนปรบัปรุงกระบวนการสอน
และการประเมนิผลใหไ้ปเป็นตามวตัถุประสงคท์ีห่ลกัสูตรวางไว ้ ต่อมาไดม้กีารประสานกบัอาจารยผ์ูส้อนในแต่
ละสาขาวชิาก าหนดผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาสาระของรายวชิานัน้ๆ ก่อนน าเสนอทีป่ระชุมภาควชิาเคมเีพื่อ
พจิารณาความเหมาะสมในแต่ละหลกัสตูรของภาควชิาเคมต่ีอไป นอกจากนัน้หลกัสูตรยงัไดพ้จิารณาเพิม่ทกัษะ
ใหน้ิสติในหลกัสตูรไดม้กีารสบืคน้จากฐานขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์เพื่อน าเสนอขอ้มลูใหเ้กดิความรูท้างวชิาการ 
และวจิยัที่ทนัสมยั  ทุกรายวชิาที่เปิดสอน รวมทัง้สมัมนาและปรญิญานิพนธ์ โดยการก าหนดผู้สอนที่มคีวาม
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อจดัท า มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชาต่อไปซึ่งจะระบุแผนการเรียนและวิธีการ
ประเมนิผลไวอ้ย่างชดัเจน และเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศกึษา มกีารก าหนดใหน้ิสติทีล่งเรยีนในแต่ละวชิาของ
หลกัสูตรประเมนิอาจารยผ์ู้สอน (ปค.003) เพื่อน าผลการประเมนิเสนอให้อาจารยผ์ู้สอนพจิารณาหาแนวทาง
ปรบัปรงุและพฒันาส าหรบัการเรยีนการสอนในปีการศกึษาถดัไป  
- การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
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1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรส่งค าอธิบายรายวชิาและแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) ใหอ้าจารยผ์ูส้อน เพื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อน
แต่ละรายวชิาน าไปเป็นขอ้มูลส าหรบัเขยีนจุดประสงคก์ารเรยีนรูร้ายวชิาในมคอ.3และ มคอ.4พรอ้มทัง้ก าหนด
กจิกรรมการเรยีนรู ้

2. คณะฯ มกีลไกก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนจะตอ้งส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา 30 วนั 
(M.Sc.Chem_58_5.2_02) 

3. หลกัสูตรภายใต้การบรหิารงานของภาควิชามีการก าหนดให้มีคณะกรรมการงานวิชาการ
ภาควชิาเคม ีก ากบัใหผู้ส้อนจดัท า มคอ.3/มคอ.4 

4. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตร เพื่อ
พจิารณาดคูวามสอดคลอ้งตามค าอธบิายรายวชิาทีม่อียูใ่น มคอ.2 แลว้จงึน าขอ้มลูขึน้เผยแพรก่บันิสติ 
  5. หลังจากหมดก าหนดเพิ่มถอนรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชาเพื่อ
ด าเนินการปิดรายวชิาหากไม่มนิีสติลงทะเบยีนในรายวชิานัน้เพื่อไม่ให้มปีญัหาในการก ากบัตดิตาม มคอ.5/
มคอ.6   
  6. ก าหนดให้มีการประเมนิการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) ให้ผู้สอนน าเสนออาจารย์ประจ า
หลกัสตูรพจิารณาว่าควรปรบัปรงุรายวชิาหรอืปรบัปรงุ มคอ.3/มคอ.4 อยา่งไรในปีการศกึษาถดัไป 
 

ในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมไีดม้ ี
การก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบรายงาน มคอ. 3 ของแต่ละภาคเรยีน ก่อนเปิดภาคการศกึษา 30 วนั เพื่อให ้
มคอ. 3 ของแต่ละรายวชิาสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
เคม ีและเป็นไปตามขอ้บงัคบัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิเพื่อรวบรวมใหภ้าควชิา ส่ง
คณะตามก าหนดเวลา และเผยแพร่ต่อไป  โดยในภาคเรยีนที ่1/2558 มรีายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้สิ้น 12 รายวชิา 
และภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 13 รายวชิา (M.Sc.Chem_58_5.2_03) 

ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ภาควชิาได้เพิม่มาตรการผู้รบัผดิชอบ มคอ. ในการก าหนดผู้สอน เนื่องจาก
รายวชิาในภาคเป็นรายวชิาทีม่ผีู้สอนมากกว่า 1 คน ผูส้อนจะไดท้ราบบทบาทและความรบัผดิชอบของตนเอง
ในการก ากบัตดิตาม มคอ.3 ของปีการศกึษานัน้ๆ อกีทัง้เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการเรยีน ได้มกีารประเมนิ ปค. 
003 เพื่อประเมนิการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ก่อนน าไปปรบัปรงุในปีการศกึษาถดัไป 
 

 
- การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกบั
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร ์
1. นิสติในหลกัสตูรทีต่อ้งน าเสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญา
นิพนธเ์ป็นไปตามขอ้ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 ซึง่ประกอบดว้ย 
อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่ม และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่า 5 คน 
(M.Sc.Chem_58_5.2_04) 
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 2. นิสติน าเสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ และส่งแบบรายงานผลการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ์ที่
ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสอบเคา้โครงเคา้ปรญิญานิพนธ ์ เพื่อเสนออนุมตัหิวัขอ้ปรญิญานิพนธต่์อ
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 3. อาจารยท์ีป่รกึษามหีน้าทีต่ดิตามความก้าวหน้าและใหค้ าปรกึษาเพื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและปญัหา 
 4. หลงัจากสิน้สุดปีการศกึษา 2558 สรปุหวัขอ้ปรญิญานิพนธท์ีไ่ดร้บัอนุมตันิ าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรพจิารณาความสอดคลอ้งของสาขาวชิาและความกา้วหน้าทางเคม ี

จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้กระบวนการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ของนิสติ
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีเป็นไปตามมาตรฐานของหลกัสูตร ในปีการศึกษา 2558 
หลกัสูตรไดก้ าหนดแบบฟอรม์ขอความเหน็ชอบรายชื่อกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ซึ่งนิสติแต่ละคน
จะต้องด าเนินการเสนอประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื่อให้ความเห็นชอบ และมกีารรวบรวมเพื่อ
น าเสนอในทีป่ระชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรต่อไป  โดยนิสติในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ เพื่อขออนุมตัเิค้าโครงปรญิญานิพนธ์ จ านวน 8 ราย 
โดยมหีน้าทีใ่นการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ซึง่บณัฑติวทิยาลยัไดม้เีกณฑใ์นการประเมนิการเสนอเคา้โครง
ปรญิญานิพนธท์ี่ครอบคลุมให้เป็นไปตามศาสตรแ์ละความก้าวหน้าในสาขาวชิานัน้ ๆ (บว 412) ก่อนน าเสนอ
ผ ล ก า รพิ จ า รณ า เ ค้ า โ ค ร ง ป ริญญ านิ พ น ธ์  เ พื่ อ ข อ อ นุ มัติ ต่ อ คณบดีบัณฑิต วิ ท ย า ลั ย ต่ อ ไ ป 
(M.Sc.Chem_58_5.2_05) และในแต่ละปีการศกึษาในการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรได้มกีารสรุป
หวัขอ้ปรญิญานิพนธ์ทีไ่ดร้บัการอนุมตัขิองปีการศกึษานัน้ๆ  เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาปรบัปรุงแนวทางการ
ควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธใ์นปีการศกึษาถดัไป 
 
 
- การแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมีความ
เช่ียวชาญสอดคล้องหรือสมัพนัธก์บัหวัข้อปริญญานิพนธ ์
 1. ประธานหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมใีหข้อ้มลูเบือ้งตน้เกี่ยวกบัขอ้มลูการท า
วจิยัของนิสติ เพื่อใหน้ิสติพจิารณากรอบแนวคดิในการท าวจิยั รวมถงึงานวจิยัของคณาจารยใ์นภาควชิา  
 2. หลกัสูตรให้นิสติเลอืกหวัขอ้ในการท าปรญิญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิตและให้ด าเนินการ
แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั/รว่ม ตามขัน้ตอนของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (บว.410) 
 3. นิสติเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ (บว.411)เป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 (M.Sc.Chem_58_5.2_04) 
 4.ขณะนิสติด าเนินการท าปรญิญานิพนธ ์ อาจารยท์ีป่รกึษามหีน้าทีต่ดิตามความก้าวหน้าและให้
ค าปรกึษาเพื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและปญัหา 
 5. นิสติประเมนิการควบคุมดแูลการใหค้ าปรกึษาปรญิญานิพนธข์องอาจารยท์ีป่รกึษา 
 6. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรประชุมสรปุผลการประเมนิการควบคุมดูแลการใหค้ าปรกึษาปรญิญานิพนธ ์
และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อด าเนินการปรบัปรงุการใหค้ าปรกึษา 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมมีกีารน าเสนอขอ้มลูการท าวจิยั
ของอาจารยใ์นภาควชิาในการปฐมนิเทศนิสติใหมร่ะดบับณัฑติศกึษา ซึง่เป็นขอ้เสนอแนะจากปีการศกึษา 2557 



128 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ใหม้กีารรวบรวมผลงานวจิยัของอาจารยเ์พื่อเป็นขอ้มลูในนิสติใหม่ไดร้บัทราบ และเป็นแนวทางในการพจิารณา
หวัขอ้ปรญิญานิพนธต่์อไป คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจงึไดม้กีารรวบรวมผลงานวจิยัของอาจารยแ์ต่ละท่าน 
และแจกขอ้มูลดงักล่าวให้นิสติใหม่ทุกคนรวมทัง้ระบุช่องทางตดิต่อ เพื่อนิสติจะได้สอบถามขอ้มูลโดยตรงกบั
อาจารย์แต่ละท่านได้อีกด้วย เพื่อเตรยีมความพร้อมให้นิสิตส าหรบัการพิจารณาแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษา
ปรญิญานิพนธ์ โดยจะมกีารแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ ที่มคีวามเชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าปรกึษา 
แนะน าแนวทางการท าวจิยัใหก้บันิสติ หลงัจากทีน่ิสติไดม้กีารพจิารณาเลอืกหวัขอ้ในการท าปรญิญานิพนธต์าม
ความสนใจและสอดคลอ้งกบัความเชีย่วชาญของอาจารยแ์ต่ละท่าน ซึง่จะเป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 
โดยได้เสนอค าขอแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมตัิ และได้มีการ
พจิารณาภาระงานในการควบคุมปรญิญานิพนธข์องอาจารยท์่านนัน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มกีารแต่งตัง้อาจารย์ที่
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์จ านวน 8 คนทีม่คีวามเชีย่วชาญในศาสตรน์ัน้ๆ เพื่อดูแลใหค้ าแนะน าในการท าปรญิญา
นิพนธ์ของนิสติในหลกัสูตรฯ (M.Sc.Chem_58_5.2_06) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาได้มกีารประเมนิการให้
ค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ เพื่อหาแนวทางพฒันาปรบัปรุงการใหค้ าปรกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา
นิพนธใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 

 
- การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพผ์ลงานใน
ระดบับณัฑิตศึกษา 

1. คณะกรรมการช่วยเหลือก ากบัติดตามฯ ก าหนดแผนการท างาน เริม่จากการวเิคราะห์สถานการณ์ 
สภาพปญัหา ของการจดัท าปรญิญานิพนธ์ของนิสติ และก าหนดช่วงเวลาในการนัดพบนิสติ เพื่อช่วยเหลอื 
ก ากบัตดิตามและใหค้ าปรกึษา เดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อก าหนดแผนปฏบิตักิาร (action plan) ในการท าปรญิญา
นิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระ รวมทัง้การวางแผนการตพีมิพป์รญิญานิพนธใ์นวารสารใหท้นัตามก าหนดเวลา 

2. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมอบหมายให้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต์ดิตามความก้าวหน้าใน
การน าปรญิญานิพนธข์องนิสติ โดยให้นิสติรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรอย่างน้อย
เทอมละ 1 ครัง้  

3. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ไดจ้ดัท าช่องทางการตดิต่อสื่อสาร
ออนไลน์ ไดแ้ก่ ไลน์ เฟซบุ๊ค และอเีมล ์เพื่อรบัฟงัปญัหา ให้ค าปรกึษา และน าเสนอขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการท า
ปรญิญานิพนธข์องนิสติ เช่น การประชุมวชิาการ แหล่งตพีมิพว์ารสาร 

4. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประชุมเพื่อประเมนิกระบวนการช่วยเหลอื ก ากบั ติดตามในการท า
ปรญิญานิพนธ์และการตีพมิพ์ผลงานในระดบับณัฑติศึกษาโดยดูว่านิสิตมกีารด าเนินการจดัท าและพฒันา
ปรญิญานิพนธ ์รวมถงึความคบืหน้าของการพฒันาบทความวจิยัที่จะน าไปตพีมิพ ์ เป็นไปตามแผนปฏบิตักิาร 
(action plan) ที่ก าหนดหรอืไม่ ซึ่งหากนิสติสามารถจบการศกึษาภายในเวลาที่ก าหนด ปรญิญานิพนธ์มี
คุณภาพ และได้รบัการตีพิมพ์ผลงานแล้ว หลกัสูตรก็จะใช้กระบวนการช่วยเหลอื ก ากบั ติดตามในการท า
ปรญิญานิพนธแ์ละการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษาตามที่ก าหนดไวน้ี้ต่อไป แต่ถ้าพบว่านิสติด าเนินการ
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ท าปรญิญานิพนธ์ล่าช้ากว่าแผนกรอบระยะเวลาที่หลกัสูตรได้ก าหนดไว้ คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจะ
มอบหมายให้ประสานกบัอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเร่งรดัให้นิสติได้ท าปรญิญา
นิพนธเ์สรจ็ไดท้นัตามก าหนดเวลาเดมิ และน ามาซึง่การปรบักรอบระยะเวลาการท าปรญิญานิพนธใ์หเ้หมาะสม
ขึ้น โดยในปีการศึกษา 2557 ได้มขี้อเสนอแนะให้มกีารติดตามความก้าวหน้าในการท าปรญิญานิพนธ์ ซึ่ง
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรได้ด าเนินการตดิตามความก้าวหน้าในการท าปรญิญานิพนธโ์ดยก าหนดใหน้ิสติ
ในหลกัสตูรน าเสนอผลงานวจิยัในโครงการพฒันาทกัษะสื่อสารเพื่อวชิาชพี ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์ในปี
การศกึษา 2558 ทีผ่่านมา และไดม้กีารแนะน า สนับสนุนใหน้ิสติในหลกัสูตรน าเสนอผลงานวจิยัในการประชุม
วชิาการระดบันานาชาตเิพิม่ขึน้ โดยในปีการศกึษา 2558 มนีิสติได้เขา้ร่วมน าเสนอผลงานวจิยัในการประชุม
วชิาการระดบันานาชาติ ที่ประเทศเกาหลใีต้ จ านวน 2 คน และมนีิสติในหลกัสูตรตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ
ระดบัชาตเิพิม่ขึน้ 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_5.2_01 รายงานการประชุมภาควชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_5.2_02 ก าหนดส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา 30 วนั 
M.Sc.Chem_58_5.2_03 มคอ. 3 ภาคเรยีนที ่1/2558 และ 2/2558 
M.Sc.Chem_58_5.2_04 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
M.Sc.Chem_58_5.2_05 การอนุมตัหิวัขอ้ปรญิญานิพนธ์  ปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_5.2_06 ค าสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์  ปีการศกึษา 2558 

 

การประเมินผูเ้รียน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1. หลกัสตูรมกีารก าหนดวธิกีารประเมนิไวใ้น มคอ. 2  
2. อาจารยผ์ูส้อนพจิารณาน ้าหนักองคป์ระกอบในการประเมนิสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของรายวชิาใน มคอ. 

2 
 3. อาจารยผ์ูส้อนรายวชิามกีารก าหนดวธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิใน มคอ.3/มคอ.4 
ของแต่ละรายวชิา 

4. อาจารยผ์ูส้อนรว่มกนัพจิารณาขอ้สอบและน ามาปรบัปรงุแกไ้ข 
5. อาจารยผ์ูส้อนตดัสนิผลการเรยีนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้แลว้เสนอภาควชิาและคณะ 
6. หลกัสตูรก าหนดใหม้กีารทวนสอบผลการเรยีน โดยผ่านมตทิีป่ระชุมภาค 
7. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมกีารประชุมพจิารณาผลการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติตามรายวชิาทีเ่ปิด

สอน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ว่าครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
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(M.Sc.Chem_58_5.3_01) และใหห้ลกัสูตรครอบคลุม learning outcome โดยก าหนดใหม้กีารรายงานวธิกีารที่
ใชใ้นการประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ และผลการประเมนิ 

 
ในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีได้มกีาร

ก ากับผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ของ
หลกัสูตรฯ ทัง้ในกระบวนการประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ การทวนสอบผลการเรยีน ใหส้อดคลอ้งกบัทีก่ าหนด
ไวใ้น มคอ. 3 ในภาคเรยีนนัน้ๆ และคณะกรรมการวชิาการของภาควชิา ท าหน้าทีค่วบคุมการจดัการเรยีนการ
สอนของอาจารยผ์ู้สอนแต่ละวชิาให้สอดคล้องกบั มคอ. 3 ในรายวชิานัน้ๆ และได้ประเมนิผลการเรยีนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในรายงาน มคอ. 5 ของแต่ละภาคเรยีนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
ก่อนน าเสนอเขา้พจิารณาในที่ประชุมภาควชิาเคมแีละคณะต่อไป (M.Sc.Chem_58_5.3_02) อกีทัง้ในแต่ละ
ภาคเรยีนไดม้กีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายวชิาทีเ่ปิดสอน โดยในภาคเรยีนที ่1 จ านวน 12 รายวชิา และภาค
เรยีนที ่2 จ านวน 13 รายวชิา ตามกระบวนการประเมนิทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสูตรฯ เพื่อ
น าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณาแนวทางปรบัปรุงและพฒันากระบวนการเรยีนการสอน
ในปีการศกึษาถดัไป 

นอกจากนั ้นได้มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผู้ใช้บณัฑติในทุกปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มคีะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมนิคุณภาพของบณัฑติระดบัปรญิญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิเท่ากบั 4.05 
(M.Sc.Chem_58_5.3_03) และหลกัสตูรไดม้กีารทวนสอบผลการเรยีนรูใ้นทุกรายวชิาโดยใชแ้บบสอบถามนิสติ
ในหลกัสูตร เพื่อน าผลการประเมนิมาประชุมหารอืในการประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสูตร เพื่อวางแผนการ
พฒันาหลกัสตูร และแนวทางในการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นปีถดัไป 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาเสนอวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
2. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมกีารประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
3. ผูส้อนรว่มกนัตดัสนิผลการเรยีนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้แลว้เสนอภาควชิา 
4. คณะกรรมการฝา่ยวชิาการ ภาควชิา ตดิตามรวบรวมผลการเรยีน เพื่อน าเสนอในการประชุมภาควชิา 
5. ประชุมภาควชิา  เพื่อตรวจสอบการตดัสนิผลการเรยีนทุกภาคการศกึษา โดยใหผู้ส้อนชีแ้จงการตดัสนิ

ผลการเรยีน (M.Sc.Chem_58_5.3_04) 
6.  มกีารปรบัปรุงการตดัสนิผลการเรยีนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควชิา แล้วน าเข้าที่ประชุม

กรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบ ก่อนส่งผลการเรยีนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและลงนามผู้สอน  
หวัหน้าภาควชิา  และส่งใหค้ณบดลีงนามต่อไป  

7. หลกัสตูรน าขอ้มลูการประเมนิผลการเรยีนรูม้าจดัท า มคอ.7 
ในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีได้มกีาร

ก ากบักระบวนการประเมนิผลการเรยีนรูท้ี่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 แต่ละรายวชิา โดยไดน้ ามคอ. 5 และมคอ. 7 
ของปีการศึกษา 2557 มาประกอบการพจิารณา และเมื่อสิ้นสุดภาคเรยีนอาจารย์ผู้สอนมกีารตดัสนิผลการ
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เรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมนิที่ได้ระบุไว้ล่วงหน้า ก่อนน าเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมภาควิชาเคมีให้
ขอ้เสนอแนะ เพื่อตรวจสอบหรอืปรบัปรุงการตดัสนิผลการเรยีนรูใ้นแต่ละรายวชิาทุกภาคเรยีน ก่อนน าเสนอ
คณะต่อไป (M.Sc.Chem_58_5.3_02) และเมื่อสิน้สุดปีการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีได้มผีลการประเมนิการเรยีนรูแ้ต่ละรายวชิา ทัง้ในภาคเรยีนที่ 1/2558 จ านวน 12 
รายวชิา และภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 13 รายวชิาเพื่อจดัท ารายงาน มคอ. 7 ของหลกัสตูรต่อไป  
 
 
- การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

1. คณะฯ มกีลไกก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วนั หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษา 
(M.Sc.Chem_58_5.3_05) 

2. หลกัสูตรภายใต้การบรหิารงานของภาควชิามกีารก าหนดให้มคีณะกรรมการงานวชิาการ ก ากบัให้
ผูส้อนจดัท า มคอ.5/มคอ.6 

3.  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตร เพื่อพจิารณา
ดคูวามสอดคลอ้งตามค าอธบิายรายวชิาทีม่อียูใ่น มคอ.2  

4. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมกีารประชุมร่วมกนัเพื่อจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัปีการศกึษา  และมกีารประเมนิหลกัสตูร 

5. เสนอทีป่ระชุมภาคพจิารณาเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุ/พฒันาผลการด าเนินงานต่อไป  
ในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคมไีดม้ ี

การก ากบั ตดิตาม มคอ. 5 ของแต่ละภาคเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสูตร 
และใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั หลงัสิ้นสุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวชิาโดยมคีณะกรรมการงาน
วชิาการของภาควชิา ก ากบัใหผู้ส้อนจดัท า มคอ. 5 ล่วงหน้าก่อนก าหนด เพื่อรวบรวมใหภ้าควชิา ส่งคณะตาม
ก าหนดเวลา และเผยแพร่ต่อไป  โดยในภาคเรยีนที่ 1/2558 ม ีมคอ. 5 จ านวน 12 รายวชิา และภาคเรยีนที ่
2/2558 จ านวน 13 รายวชิา ไดร้บัการเผยแพร่ (M.Sc.Chem_58_5.3_06) นอกจากนัน้คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรฯ ไดม้กีารรายงานมคอ. 7 ของปีการศกึษา 2558 ภายใน 60 วนั หลงัปีการศกึษาทัง้นี้มกีารตรวจสอบ
รายงาน มคอ. 5 และ มคอ. 7 ในทีป่ระชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีก่อน
รวบรวมใหภ้าควชิาทุกครัง้ (M.Sc.Chem_58_5.3_02) 
 
 
- การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชุมก่อนเปิดภาคการศกึษา เพื่อก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิ
ปรญิญานิพนธ์ของนิสติ โดยก าหนดให้ใช้เกณฑใ์นการประเมนิตามแบบฟอรม์ บว 432 แบบรายงานผลการ
สอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์/ สารนิพนธ์ ของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่ไดก้ าหนด
เกณฑใ์นการประเมนิ ดงันี้ 
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หวัข้อประเมิน คะแนนจากกรรมการล าดบัท่ี. . . . . . .  คะแนน
เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 . . . .  . . . .   

1. ความรูพ้ืน้ฐานและทีม่าของปญัหามคีวาม
ชดัเจนและครอบคลุม (20 คะแนน) 

       

2. ระเบยีบวธิวีจิยัและการวเิคราะหข์อ้มลูมี
ความถูกตอ้งและความเหมาะสม (20 
คะแนน) 

        

3. การอภปิรายผลมคีวามเหมาะสม (20 
คะแนน) 

        

4. สรา้งองคค์วามรูใ้หมห่รอืนวตักรรม (20 
คะแนน) 

        

5. การน าเสนอ (20 คะแนน)         

รวมคะแนน (เตม็ 100 คะแนน)         

หมายเหตุ 
1. เกณฑก์ารผา่นคอื 60 เปอรเ์ซน็ต ์ 
2. สง่รายงานผลการสอบปากเปล่าฯและผลการประเมนิพรอ้มวนัสง่ฉบบัสมบรูณ์ (ในซองปิดผนึก) 

ก าหนดใหใ้นการประเมนิปรญิญานิพนธน์ัน้ กรรมการสอบปากเปล่าจะประเมนิร่วมกนัภายในหอ้งสอบ
ปากเปล่า จากนัน้จงึแจ้งผลการประเมนิเฉพาะการผ่าน/ไม่ผ่านให้นิสติทราบเท่านัน้โดยไม่แจ้งคะแนนสอบ
นอกจากนี้หลกัสตูรไดก้ าหนดใหป้รญิญานิพนธข์องนิสติหรอืส่วนหน่ึงของปรญิญานิพนธข์องนิสติต้องไดร้บัการ
ตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รบัการรบัรองโดย สกอ. ซึ่งก าหนดให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมื่อ 9 มนีาคม 2558 เรื่องแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการตพีมิพผ์ลงานปรญิญานิพนธ์
เพื่อขอจบการศกึษา เพื่อให้แน่ใจว่าปรญิญานิพนธ์นัน้มคีุณภาพ ทัง้นี้เมื่อสิ้นสุดปีการศกึษา คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสูตรจะประชุมร่วมกนัเพื่อประเมนิกระบวนการในการประเมนิปรญิญานิพนธ์ที่ได้ด าเนินงานในปี
การศกึษาที่ผ่านมาทัง้หมด เพื่อน าผลการประเมนิที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการประเมนิ
ปรญิญานิพนธข์องนิสติในปีการศกึษาต่อไป 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_5.3_01 การประชุมพจิารณาผลการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติตามรายวชิาทีเ่ปิดสอน 

เพื่อประเมนิผลการเรยีนรูว้่าครบถว้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ

M.Sc.Chem_58_5.3_02 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ประจ าปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_5.3_03 ผลการประเมนิคุณภาพของบณัฑติระดบัปรญิญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาตโิดยผูใ้ชบ้ณัฑติ ปีการศกึษา 2558 (หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม)ี 

M.Sc.Chem_58_5.3_04 รายงานการประชุมภาควชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
M.Sc.Chem_58_5.3_05 ประกาศมหาวทิยาลยั เรือ่งมาตรการควบคุมภายในการจดัท า มคอ.3-7 
M.Sc.Chem_58_5.3_06 มคอ. 5 หลกัสตูรวทิยาศาสตมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีปีการศกึษา 2558 
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ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับ่งช้ีท่ี 5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลกัสูตร หมายถงึ ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้การด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลกัสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ที่หลกัสูตร
ด าเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศกึษา 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มสีว่นรว่มใน
การประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มสีว่นรว่มในการประชมุ
จ านวน 7 ครัง้ ในปีการศกึษา 2558 เพื่อวางแผน 
ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

 

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิหรอื
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
ไดร้บัการรบัทราบจาก สกอ. เมือ่วนัที ่31 ก.ค. 2555
โดยมรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ

 

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ
รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศกึษา ใหค้รบทุกรายวชิา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมี
รายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3/ มคอ.4  
ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จ านวน 12 วชิา       
ภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 13 วชิา ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา  

 

4 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวชิา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีได้
จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตาม
แบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จ านวน 12 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 13 วชิา ภายใน 30 วนั 
หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที ่2558 ครบทุกรายวชิา  

 

5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วนั หลงัปีการศกึษา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมี
การจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 
ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปี
การศกึษา 2558 

 

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมี
การทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่
ละปีการศกึษา 

 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีน
การสอน กลยุทธก์ารสอน หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการ
ประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

ปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเคมี ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการ
ประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปี
การศกึษา 2557 เพื่อน ามาใช้ในการปรบัปรุงการ
จดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

ประเมนิผลการเรยีนรู ้ในปีการศกึษาถดัไป โดยให้
ทุกรายวชิาระบุการปรบัปรุงใน มคอ. 3 ของรายวชิา
ทีเ่ปิดในปีการศกึษา 2558 

8 อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน 

ไม่มอีาจารยใ์หม่ในปีการศกึษา 2558   

9 อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันา
ทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ปีการศกึษา 2558 อาจารยป์ระจาทุกคนในหลกัสตูร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีไดร้บัการ
พฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้  

 

10 บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
(ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ  
และ/หรอืวชิาชพี 

ปีการศกึษา 2558 มบีุคลากรสายสนบัสนุนทุกคน 
ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี  

 

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ยทีม่ต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
เท่ากบั 4.18 

 

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ี
ต่อบณัฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติ
ใหม่ เท่ากบั 4.05 

 

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 12  
จ านวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีด าเนินการผา่น 12  
รอ้ยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มีการด าเนินงานรอ้ยละ 100  ของตวับง่ช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว ้
มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ตวับง่ช้ีท่ี 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพ่ือให้มี
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. ส ารวจความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้  
2. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรประชุมรว่มกนัเพื่อพจิารณาสรุปความต้องการของสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม
ต่อการจดัการเรยีนการสอน จากผลการส ารวจความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 
3. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเสนอความตอ้งการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูไ้ปยงัฝา่ยแผนและพฒันา ภาควชิา เพื่อ
รวบรวมเขา้ทีป่ระชุมภาควชิา  
4. ภาควชิาก าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสตูรเขา้รว่มประชุมภาค เพื่อก าหนดสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ 
5. มกีารส ารวจความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้ ในแต่ละปีการศกึษา  
เพื่อน าเสนอทีป่ระชุมภาควชิาเพื่อพจิารณาปรบัปรงุหรอืใหข้อ้เสนอแนะ หากภาควชิาไมส่ามารถด าเนินการได้
ในประเดน็ใดจะประสานงานต่อไปยงัคณะวทิยาศาสตร์ และตดิตามผลการด าเนินการ  
 ในปีการศกึษา 2558 หลกัสูตรไดม้กีารส ารวจความต้องการคุรุภณัฑจ์ากอาจารยเ์สนอแก่ภาควชิา และ
น าเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ในประเดน็สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้
จากปีการศกึษา 2557 มาประกอบการพจิารณา ซึง่ภาควชิาไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ คอื ไดเ้สนอขอตัง้
งบประมาณและจดัสรรสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ส าหรบัสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนและการวจิยัในรายวชิา
ต่างๆ ของหลกัสตูรในการก ากบัของภาคฯ ดงันี้   

-  งบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2559 ส าหรบัการจดัซือ้ครุภณัฑจ์ านวน 8 
รายการ เป็นเงนิ 520,700 บาท (M.Sc.Chem_58_6.1_01) โดยไดจ้ดัซือ้คอมพวิเตอร ์LCD เครื่องปรบัอากาศ 
เครือ่งส ารองไฟฟ้า เครือ่งรนัเจลแนวตัง้ เครือ่งชัง่ไฟฟ้า อ่างลา้งตาในหอ้งปฏบิตักิาร 

-  งบประมาณโครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาขาดแคลนและโครงการผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่  
ประจ าปีงบประมาณ  2559 (M.Sc.Chem_58_6.1_02) ส าหรบัการจดัซือ้ครุภณัฑจ์ านวน 3 รายการ เป็นเงนิ 
153,000 บาท โดยไดจ้ดัซือ้คอมพวิเตอร ์เครือ่งกวนผสมสารละลายพรอ้มใหค้วามรอ้น เครือ่งโยกสาร 

-  งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยไดจ้ดัซือ้เครือ่ง HPLC เครื่อง autoclave และตู้แช่
แขง็  

ภาควิชาได้ด าเนินการจดัซื้อและรบัมอบไปแล้วทุกรายการ (M.Sc.Chem_58_6.1_03) มกีารส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีผลการประเมินเท่ากับ 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 
(M.Sc.Chem_58_6.1_04) และมกีารส ารวจความพงึพอใจของนิสติต่อสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้มผีลการประเมนิ
เท่ากบั 3.47 จากคะแนนเต็ม 5 (M.Sc.Chem_58_6.1_05) มกีารประเมนิกระบวนการการจดัหาสิง่สนับสนุน
การเรียนรู้โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอให้บุคลากรสายสนับสนุนร่วมส ารวจครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใน
ห้องปฏบิตักิาร และความพร้อมในการใช้งานของระบบสาธารณูปโภค แล้วแจง้มาที่ภาควชิาเพื่อด าเนินการ
จดัหาต่อไป 

นอกจากนี้ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ได้มคีวามร่วมมอืกับคณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชงินิเวศในการใช้เครื่องมอืวทิยาศาสตรร์่วมกนัเพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ โดย
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ภาควชิาเคมไีดอ้นุเคราะหส์ถานทีต่ ัง้อุปกรณ์ และบุคลากรสายสนับสนุนทีจ่ะคอยดูแลเครื่องมอื ในปีการศกึษา 
2558 มกีารใชเ้ครื่องมอืทางวทิยาศาสตรร์่วมกนัดงันี้ 1. เครื่อง atomic absorption spectrometer จ านวน 1 
เครื่อง ตัง้อยู่ที่ห้อง 19-901 2. เครื่องชัง่สี่ต าแหน่งจ านวน 3 เครื่องตัง้อยู่ที่ห้อง 19-1002  3. เครื่องวดั pH 
จ านวน 4 เครือ่ง ตัง้อยูท่ีห่อ้ง 19-1007, 19-1002 

 
- จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

ภาควิชามสีิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสูตร
เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ภาควิชามกีารส ารวจครุภณัฑ์เพื่อประเมนิความเพียงพอและส ารวจสภาพ
ครุภณัฑท์ีม่อียู่ให้พรอ้มใช้งาน นอกจากนี้หลกัสูตรได้มกีารประเมนิความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 

ในปีการศึกษา 2558 ภาควชิามหี้องเรยีนในอาคาร 15 จ านวน 4 ห้อง ทุกห้องมเีครื่อง LCD และ
คอมพวิเตอรป์ระจ าหอ้งเรยีน พรอ้มทัง้มจีุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตส าหรบัการเรยีนการสอน ส่วนหอ้งปฏบิตักิาร
เคม ี หอ้งวจิยั  นิสติแต่ละกลุ่มจะมตีูป้ฏบิตักิารทีม่อุีปกรณ์/เครื่องแก้วพืน้ฐาน นอกจากนี้ในหอ้งปฏบิตักิารยงัมี
อุปกรณ์/เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร ์และสารเคม ีเตรยีมพรอ้มไวใ้หน้ิสติสามารถทดลองหรอืวจิยัไดอ้ย่างสะดวก 
นิสติของภาควชิาสามารถคน้ควา้หาความรูต่้างๆ ผ่านทางเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ผ่านระบบ  Wi-Fi   และระบบ  
Wireless  ของมหาวิทยาลยั รวมทัง้การให้บรกิารฐานข้อมูลเพื่อการสบืค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ 
มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการจดัซือ้ฐานขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นวทิยาศาสตรส์าขาเคม ีเช่น SciFinder และฐานขอ้มูล
อื่นๆทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่ทางมหาวทิยาลยัโดยเจา้หน้าที่ห้องสมุดของมหาวทิยาลยัมกีาร
ส ารวจและวเิคราะหค์วามตอ้งการของ เอกสาร ต ารา และฐานขอ้มลูทีจ่ าเป็นจากอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทุกปี  

 
- กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1. ภาควชิาก าหนดใหม้กีารประเมนิความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ เพื่อ
น ามาเป็นขอ้มลูในการด าเนินการหาแนวทางปรบัปรงุและพฒันา 
 2. ภาควชิาก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรทุกหลกัสูตรเข้าร่วมประชุมภาค เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมนิความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ และเสนอแนวทางปรบัปรงุและพฒันา  

ผลการประเมนิสิง่สนับสนุนการเรยีนรูข้องภาควิชาเคม ีในปี 2558 พบว่าผลการประเมนิจากนิสติ ได้
ระดบัคะแนน 3.47 จากคะแนนเตม็ 5 โดยมขีอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงสิง่สนับสนุนการเรยีนรูด้งัต่อไปนี้ 
(M.Sc.Chem_58_6.1_05) 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

ผลการด าเนินการ 

1.อุปกรณ์โสตทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีนการสอนไม่
ทนัสมยั ไมเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน 

ภาควชิามกีารส ารวจอุปกรณ์โสตอย่างต่อเนื่อง และมกีาร
ซ่อมบ ารงุใหส้ามารถใชใ้นการเรยีนการสอนได ้

2.อุปกรณ์การเรยีนการสอนไมเ่พยีงพอต่อนิสติ ภาควชิามกีารด าเนินการจดัหาอุปกรณ์และ เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการเรยีนการสอน เช่น เครื่องชัง่ไฟฟ้า อ่างล้างตาใน
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หอ้งปฏบิตักิาร เครื่อง HPLC เครื่อง autoclave ตู้แช่แขง็ 
และเครื่องแก้ว และมกีารใช้เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์
ร่วมกนักบัคณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและการท่องเที่ยว
เชงินิเวศดงันี้ เครื่อง atomic absorption spectrometer. 
เครื่องชัง่สีต่ าแหน่งจ านวน 3 เครื่อง เครื่องวดั pH จ านวน 
4 เครือ่ง  

 
 ผลการประเมนิสิง่สนับสนุนการเรยีนรูข้องภาควชิาเคม ีในปี 2558 จากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ไดร้ะดบั
คะแนน 4.11 จากคะแนนเตม็ 5 โดยมขีอ้เสนอแนะใหม้กีารปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิาร เนื่องจากเป็นอาคารเก่าท า
ให้มปีญัหาเกี่ยวกบัระบบสาธารณูปโภค นอกจากน้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดม้กีารตดิตามผลการประเมนิสิง่
สนับสนุนการเรยีนรูม้าใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันา โดยมกีารเสนอค าขอตัง้งบประมาณเพื่อจดัหาสิง่สนับสนุน
การเรยีนรูเ้พิม่เตมิในการเรยีนการสอน 
 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Sc.Chem_58_6.1_01 ค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2559 
M.Sc.Chem_58_6.1_02 ค าขอตัง้งบประมาณโครงการเรง่รดัผลติบณัฑติสาขาวชิาขาดแคลนและโครงการ

ผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
M.Sc.Chem_58_6.1_03 รายงานตดิตามงบประมาณในการจดัซือ้จดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูต้ามค าขอตัง้

งบประมาณ 
M.Sc.Chem_58_6.1_04 สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้ 
M.Sc.Chem_58_6.1_05 สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารยต่์อสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ 
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หมวดท่ี 5  
แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ีแล้ว

เสรจ็ 
ผูร้บัผิดชอบ ความส าเรจ็ของแผน/เหตผุลท่ีไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ 
กจิกรรมเตรยีม
ความพรอ้มในการ
ประเมนิระดบั
หลกัสตูร 

มถุินายน 2559 คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

มกีารประชุมรว่มกนัของอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรอยา่งต่อเนื่องเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มในการประเมนิหลกัสตูร 

การปรบัปรงุ
หลกัสตูร 

สงิหาคม 2559 คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

อยูใ่นระหว่างการจดัท าหลกัสตูรเพื่อ
ด าเนินการวพิากยห์ลกัสตูรในเดอืน 
ก.ค. 2559 

 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 
1. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร (จ านวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) (ถา้ม)ี      

 ในการปรบัปรุงหลกัสูตรผู้ใชบ้ณัฑติมขีอ้เสนอแนะในการเพิม่เตมิทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ อกีทัง้ใน
รายวชิาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารเสนอใหม้กีารเปลีย่นแปลงจาก AUDIT เป็น นบัหน่วยกติ 
 
2. ขอ้เสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลี่ยนแปลง เพิม่หรอืลดเนื้อหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลง
วธิกีารสอนและการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิาฯ) (ถา้ม)ี       
 เสนอใหม้กีารเพิม่ทกัษะการสื่อสาร อาท ิภาษาองักฤษ และเน้นการฝึกทกัษะในรายวชิาสมัมนา เพื่อให้
นิสติในหลกัสตูรเน้นการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราห ์อกีทัง้เพิม่พนูประสบการณ์ในการสื่อสารทางวชิาการ 
 
แผนปฏิบติัการใหม่ส าหรบัปี 2559 
ระบุแผนการปฏบิตักิารแต่ละแผน วนัทีค่าดว่าจะสิน้สุดแผน และผูร้บัผดิชอบ 
 การปรบัปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ก าหนดการแล้วเสร็จ ก.ย. 2559 โดยมีคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรเป็นผูร้บัผดิชอบ 
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หมวดท่ี 6 
ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมิน 

1. ข้อคิดเหน็หรือสาระจากผู้ประเมิน 

จากการประเมนิหลกัสตูรในรอบปีทีผ่่านมา ผูป้ระเมนิไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงันี้ 

-บณัฑติทีจ่บการศกึษาเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ และมผีลงานตพีมิพท์ีไ่ดร้บัการ
เผยแพรใ่นระดบัชาต ิ
-มรีะบบและกลไกในการใหค้ าปรกึษาปรญิญานิพนธท์ีด่ ี 
-รบันิสติเขา้ศกึษาไดไ้มเ่ป็นไปตามแผนรบั 
-อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมคีุณวุฒแิละมผีลงานวชิาการทีม่คีุณภาพ และไดร้บัรางวลัระดบัชาต ิ 
และไดร้บัการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ  

 
 2. ความเหน็ของผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

จากผลการประเมนิของผูใ้ชบ้ณัฑติ พบว่า บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรเป็นทีพ่งึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ แต่ทัง้นี้ การฝึกทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ยงัคงเป็นสิง่จ าเป็นทีต่อ้งพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนัน้การก าหนดแผนตดิตามความกา้วหน้าในการท าปรญิญานิพนธ ์เป็นสิง่ส าคญั
เพื่อใหน้ิสติส าเรจ็การศกึษาตามแผน 

 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสูตร 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงกระบวนการสอนในรายวชิาต่างๆ ใหม้กีารฝึกใชท้กัษะภาษาองักฤษ
เพิม่ขึน้ หรอืจดักจิกรรม/โครงการเพิม่เตมิเพื่อใหน้ิสติฝึกทกัษะการสื่อสาร อกีทัง้การเป็นรายงาน
ความกา้วหน้าในการท าปรญิญานิพนธ์ 
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สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีหลกัสตูรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพ ดงันี้ 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  

องคป์ระกอบที ่2 4.53 ระดบัดมีาก 2 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่3 3.00 ระดบัปานกลาง 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่4 3.67 ระดบัด ี 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่5 3.50 ระดบัด ี 4 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่6 3.00 ระดบัปานกลาง 1 ตวับ่งชี ้
เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของ

ทุกองคป์ระกอบ 
3.54 ระดบัดี 13 ตวับ่งช้ี 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค ์

ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 

ผา่น 

จ านวน 

ตวับ่งช้ี 
I P O 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ผลการประเมนิ 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดี
มาก 

1 ผ่าน/ไมผ่่านการประเมนิ  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2
 - 
6 

2 - - 4.53 
(2.1,2.2) 

 ระดบัดีมาก 

3 3 3.00 
(3.1,3.2,3.3) 

- -  ระดบัปานกลาง 

4 3 3.67 
(4.1,4.2,4.3) 

- -  ระดบัดี 

5 4 3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

-  ระดบัดี 

6 1 - 3.00 
(6.1) -  ระดบัปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.23 3.34 4.53 3.54 ระดบัดี 
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รายงานผลการวิเคราะหจ์ดุเด่นและแนวทางเสริมและจดุท่ีควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
องคป์ระกอบท่ี 2 - องคป์ระกอบท่ี 6  
องคป์ระกอบท่ี 2 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 
นิสติในหลกัสตูรไดร้บัการส่งเสรมิ สนบัสนุน ให้
เขา้รว่มการประชุมวชิาการ และเผยแพร่
ผลงานวจิยัในระดบัชาต ิ 

ควรเพิ่มทกัษะในมาตรฐานการจดัการเรยีนรู้ ใน
ประเด็นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ อาทิ การ
เขยีนบทความวจิยั และการน าเสนอผลงานให้กบั
นิสิตในหลกัสูตร เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานใน
ระดบันานาชาต ิ

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
  
 
 
องคป์ระกอบท่ี 3 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 
บณัฑติไดง้านท า และเรยีนต่อในระดบัสงูขึน้   สรา้งเครอืขา่ยในการท าวจิยั 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.จ านวนนิสติรบัในแต่ละปีไมเ่ป็นไปตามแผนการ
รบัของหลกัสตูร  

1.ควรประชาสัมพนัธ์จุดเด่นของหลกัสูตรฯ เพื่อ
สร้างความสนใจให้กับผู้ต้องการศึกษาต่อทัง้นิสิต
ภายในและภายนอก และเพิ่มการประชาสมัพนัธ์
แหล่งทุนการศึกษาจากภายนอก เพื่อให้ได้นิสิต
เป็นไปตามแผน 

2. จ านวนนิสติที่จบการศกึษาตามแผนการศกึษา
เป็นจ านวนน้อย (รอ้ยละ 0)  

2.ควรควบคุมมาตรฐานงานวจิยั กรอบระยะเวลา
การส าเรจ็การศกึษาของนิสติในหลกัสูตรใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐาน และมกีารตดิตามความก้าวหน้าการ
ท าปรญิญานิพนธอ์ยา่งต่อเนื่อง 
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องคป์ระกอบท่ี 4 

จดุเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 
1.มอีาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก 
(ร้อยละ100) และต าแหน่งวิชาการที่มีความรู้
ความสามารถถงึรอ้ยละ 80 

ควรส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์
เพื่อให้อาจารย์มตี าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพ์

ระดับชาติและนานาชาติ 

ควรสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันภายนอก เพ่ือ

พัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

จุดทีค่วรพฒันา ขอ้เสนอแนะ 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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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 18207 

Email          sunit@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

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.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1    Lomchoey
  
N, Panseeta

 
P,

 
Patanaprateeb P, Prabpai

 
S, Kongsaeree P, Suksamrarn S.  

          Cyclopeptide alkaloids from Ziziphus cambodiana. J Nat Prod 2016; submitted. 

1.2    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; 1813-16. 

1.3   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 Internationa 

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

http://dx.doi.org/10.1155/2015/785826
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1.4  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; 118-23. 

1.5    Nontakham J, Charoenram N, Upamai W, Taweechotipatr M,
 
Suksamrarn S. Anti- 

 Helicobacter pylori xanthones of Garcinia fusca. Arch Pharm Res 2014; 37(8); 

972-79.    

1.6   Pan-in P, Tachapruetinun A, Chaichanawongsaroj N, Banlunara W, Suksamrarn S,  

 Wanichwecharungruang S. Combating Helicobacter pylori infections with 

mucoadhesive nanoparticle encapsulated Garcinia mangostana extract. 

Nanomedicine (Lond) 2014; 9(3); 457-68. 

1.7  Gutierrez-Orozco F, Thomas-Ahner JM, Berman-Booty LD, Galley JD,  

 Chitchumroonchokchai C, Mace T, Suksamrarn S,  Bailey MT, Clinton SK, 

Lesinski GB, Failla ML. Dietary a-mangostin, a xanthone from mangosteen fruit, 

exacerbates experimental colitis and promotes dysbiosis in mice. Mol Nut Food 

Res 2014; 58(6); 1226-38. 

1.8    Sudta P, Jiarawapi P, Suksamrarn A, Hongmanee P, Suksamrarn S. Potent activity  

   against multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis of α-mangostin analogs. 

Chem Pharm Bull 2013; 61; 194-203. 

1.9   Chitchumroonchokchai C, Thomas-Ahner JM, Li J, Riedl KM, Nontakham J,  

  Suksumrarn S, Clinton SK, Kinghorn AD, Failla ML. Antitumorigenicity of 

dietary α-mangostin in a HT-29 colon cell xenograft model and the tissue 

distribution of xanthone and their phase II metabolites. Mol Nut Food Res 2013; 

57; 203-11. 

1.10  Gutierrez-Orozco F, Chitchumroonchokchai C, Lesinski GB, Suksamrarn S, Failla ML.  

 α-Mangostin: anti-inflammatory activity and metabolism by human cells. J Agri 

Food Chem 2013; 61 (16); 3891-3900.  

1.11 Sudta P,  Kirk N,  Bezos A, Gurlica A, Mitchell R, Weber T,  Willis AC, Prabpai S,  

        Kongsaeree P, Parish CR, Suksamrarn S, Kelso MJ, Synthesis, structural 
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คม 391 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ 2 

คม 495 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู 

คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอนิทรีย์ 

คม 527 ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู 

คม 528 เคมีอนิทรีย์เชิงฟิสกิส์ 

คม 589 ทรัพย์สนิทางปัญญาส าหรับการวิจัย 

คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ 
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ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 
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เอก กาญจนาภิเษก 

(คปก) 
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โครงการ 

การพัฒนาสารแซนโทนพืชสกุล  Garcinia บาง

ชนิดที่มีฤทธิ์ยับย้ังการท างานของโปรตีนช่อง

ทางผ่านคลอไรด์ CFTR เพ่ือเป็นยารักษาโรค

อหิวาตกโรค 

ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 

2554-2557 หัวหน้า

โครงการ 
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4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 

คม 101 เคมีทั่วไป 2 

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม 191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม 193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  

คม 251 สถิติส าหรับนักเคมี 

คม 350 เคมีวิเคราะห์ 

คม 396 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ 

คม 397 ปฏบัิติการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม 452 เคมีไฟฟ้าประยุกต์ 

คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า 

คม 594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกในดินที่มี

ความจ าเพาะสงูด้วยอุปกรณ์ปฏบัิติการบน

กระดาษร่วมกบัแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ 

2558-2559 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาอุปกรณ์ปฏบัิติการบนขั้วไฟฟ้าเพ่ือ

การตรวจวัดตะกั่วและทองแดงด้วยเทคนิคแอ

โนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ 

2558-2559 หัวหน้า

โครงการ 

องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์เพ่ือ

นวัตกรรมทางการตรวจวัด 

ทุนเมธวิีจัยอาวุโส 

ส านักงานสนับสนุนการ

วิจัย ศ.ดร.อรวรรณ  

ชัยลภากุล 

2557-2560 ผู้ร่วม

โครงการ 

การพัฒนาวิธตีรวจวัดสารประกอบอนิทรีย์

และ/หรือสารประกอบอนินทรีย์ที่ตกค้างใน

สิ่งแวดล้อมแบบมองเหน็ด้วยตาเปล่าโดยใช้

อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงิน 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ 

2557-2558 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาวิธกีารตรวจวัดทองแดงปริมาณน้อย

ที่มีความจ าเพาะสงูด้วยอุปกรณ์ปฏบัิติการบน

กระดาษร่วมกบัแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ 

2557-2558 หัวหน้า

โครงการ 

คม 678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์ 

คม 761 สมัมนาเคมีประยุกต์ 1 

คม 762 สมัมนาเคมีประยุกต์ 2 

คม 763 สมัมนาเคมีประยุกต์ 3 

คม 764 สมัมนาเคมีประยุกต์ 4 

คม 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมข้ันสงู 
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การพัฒนาระบบรับรู้ทางเคมีขนาดนาโนแบบ

ใหม่และระบบอตัโนมัติเพ่ือการตรวจวัดคลอ

เรสเตอรอล 

ส านักงานสนับสนุนการ

วิจัยและส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และ

มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ 

2555-2557 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาวิธตีรวจวัดโลหะหนักด้วยอุปกรณ์

ปฏบัิติการบนกระดาษร่วมกบัเทคนิคแอนโน

ดิกสทริบปิงโวล แทมเมตรี 

 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาวิธกีารวิเคราะห์ปรอทความเข้มข้น

ต ่าที่ปนเป้ือนในตัวอย่างอาหารหรือ

สิ่งแวดล้อมที่มีความไวสูงด้วยระบบอตัโนมัติ

ร่วมกบัการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาวิธตีรวจวัดโลหะหนักปริมาณน้อยที่

มีความไวสูงด้วยเทคนิคแอดซอร์ฟทฟีสท

ริบปิงโวลแทมเมตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ 

2555-2556 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาวิธกีารหาปริมาณเอน็-อะซิทลิ-

แอล-ซีสทอินี ในตัวอย่างยาโดยใช้ระบบ

โฟลว์อนิเจก็ชันร่วมกบัขั้วไฟฟ้าฟิล์มบาง

โบรอนโดปไดมอนด์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ 

2555-2556 หัวหน้า

โครงการ 

นวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาค

เชิงแสงและ/หรือเคมีไฟฟ้าเพ่ือการเฝ้าระวัง 

ส านักงานสนับสนุนการ

วิจัย 

2553-2555 ผู้ร่วม

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สจิุตรา ศรีสงัข์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Sujittra Srisung 

ต าแหน่งทางวิชาการ     - 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18209 

Email          sujittras@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

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. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 Wasukan N, Srisung S, Kulthong K, Boonrungsiman S, Maniratanachote R.  

         Determination of silver in personal care nanoproducts and effects on dermal   

              exposure.  J Nanopart Res 2015; 17:425. 

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

    of silver and dithizone complexes using DFT calculations and NMR analysis.  
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    Spectrochimi Acta A Mol Biomol Spectrosc 2015;149: 830-8. 

 1.3  Srisung S, Suksrichavalit T, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasitikul V.  

Antimicrobial activity of 8-Hydroxyquinoline and Transition Metal Complex. 

International Journal of Pharmacology 2013; 9(2):1-6.  

 1.4   สุจิตรา ศรีสงัข.์ บทความวิชาการ เร่ือง ผลกระทบจากนิกเกลิในผลิตภัณฑส์ู่การก าหนด 

   มาตรฐาน. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2556;29(2):226-36.  

 1.5  สุจิตรา ศรีสงัข.์ ลิขสทิธ ์เร่ือง บทสรุปผู้บริหารของงานวิจัย: การพัฒนาน า้ยาชุบทองสีส าหรับ 

    การผลิตเคร่ืองประดับ ทะเบียนที่รับรอง ว.23480  

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

   Wastewater, Burapha University International Conference 2015.736-741. 

 2.2    Wasukan N, Srisung S, Kulthong K, Maniratanachote R,  A Method to Evaluate  

   Potential Dermal Exposure to Silver in Nanoproducts. Proceedings of  

   NanoThailand 2012 (2012) 1-4. 

 2.3    จักรกริสน์ คัญทพั, สจิุตรา ศรีสงัข์. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการย่อย 

 แบบเปียกของอนุภาคเงินนาโนที่มีต่อข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข6. นเรศวร

วิจัยคร้ังที่ 12 และนวัตกรรมกบัการพัฒนาประเทศ, 21-22 กรกฏาคม 2559, หน้า 

377-383. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 
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4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศึกษาสมบัติของเชิงซ้อนกบัอนุภาคซิล

เวอร์นาโนด้วยแบบจ าลองทาง

คอมพิวเตอร์และวิธ ีUV-Vis 

Spectroscopy 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 

คม 101 เคมีทั่วไป 2 

คม 312 เคมีอนินทรีย์ 1 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 313 เคมีอนินทรีย์ 2 

คม 315 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 1 

คม 493 ปฏบัิติการเคมีอนินทรีย์ 

คม 511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสงู 

คม 516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน 

คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาเคมีอนินทรีย์ 

คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 

คม 714 เคมีชีวอนินทรีย์ 

คม 761 สมัมนาเคมีประยุกต์ 1 

คม 762 สมัมนาเคมีประยุกต์ 2 

คม 763 สมัมนาเคมีประยุกต์ 3 

คม 764 สมัมนาเคมีประยุกต์ 4 
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การวิเคราะห์ปริมาณซิงค์ออกไซด์ตัวอย่าง

ชีวภาพจากหนอนไหมที่ได้รับใบหม่อน

ผสมอนุภาคนาโน ซิงค์ ออกไซด์ 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนากระบวนการแยกคืนโลหะทค่ีา

ทองค าจากกากของเสีย 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การสะสม การส่งผ่าน และผลกระทบของ

โลหะและวัสดุนาโนต่อพืชของไทย 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาวิธทีี่เหมาะสมส าหรับ

กระบวนการแยกโลหะทองแดงจากน า้ทิ้ง

อุตสาหกรรมส าหรับโรงงานขนาดเลก็ 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้า

โครงการ 

การประเมินสมบัติของสารเชิงซ้อนโลหะ

และลิแกนด์จ าพวก heterocarboxylic acid 

ทุนงบประมาณเงินรายได้

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  

2555 หัวหน้า

โครงการ 

การประเมินคุณสมบัติสารเชิงซ้อนโลหะแท

รนซิชันสู่ระดับนาโนในระบบชีวภาพกบั

อนุพันธลิ์แกนด์ carboxylic acid ด้วย

เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2555 หัวหน้า

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Apinya Chaivisuthangkura 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18452 

Email          apinyac@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2534 

Ph.D. Chemistry University of Connecticut, USA 2541 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีเชิงฟิสกิส ์เคมีแสง  

ผลงานทางวิชาการ   

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 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. 

1.2 Jityuti B, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A.  Use of A Molybdenum(VI)  

Complex as Artificial Protease in Protein Photocleavage. J Photochem Photobiol B 

2013; 126: 55-9. 

1.3  Yenjai S, Malaikaew P, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A. Selective cleavage of  

pepsin by molybdenum metallopeptidase, Biochem Biophys Res Commun 

2012;419: 126-9. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22330807


หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 

163 

1.4 Malaikaew P, Chaivisuthangkura  A.  Binding of avidin and streptavidin with new  

pyrenyl probe by spectroscopic techniques. Srinakharinwirot University Science 

Journal 2011;6:44-52. 

1.5 Malaikaew P, Svasti J, Kumar CV, Buranaprapuk  A. Photocleavage of avidin by a new  

pyrenyl probe. J Photochem Photobiol B 2011;103:251–5. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

        - 

3.  ต ารา/หนงัสือ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

   - 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม103 เคมีทั่วไป 

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม 191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม 235 เคมีเชิงฟิสกิส์ 1 

คม 433 เคมีเชิงฟิสกิส์ 3 

คม 491 ปฏบัิติการเคมีเชิงฟิสกิส์ 

คม 494 ปฏบัิติการเคมีเชิงฟิสกิส์ 

คม 533 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี 

คม 539 อุณหพลศาสตร์ขั้นสงู 

คม 638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์ 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 

คม 678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์ 

คม 733 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาเคมี 

คม 775 การประยุกต์เคมีเชิงฟิสกิสใ์นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

คม 760 ปัญหาพิเศษ 

คม 761 สมัมนาเคมีประยุกต์ 1 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การสงัเคราะห์โมเลกุลขนาดเลก็ชนิดใหม่เพ่ือ

ศึกษาอนัตรกริิยากบัโปรตีน  

ทุนโครงการกาญจนา

ภิเษก รุ่นที่ 16 

2557-2560 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาปฏกิริิยาระหว่างโปรตีนกบัสาร

สงัเคราะห์ชนิดใหม่ 

ทุนโครงการกาญจนา

ภิเษก รุ่นที่ 13 

2555-2558 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาการตัดโปรตีนโดยใช้แสงของ

สารประกอบเชิงซ้อนโมลิบดินัม-กรดอะมิโน

ชนิดใหม่ 

ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การออกแบบและสงัเคราะห์โมเลกุลชนิดใหม่

เพ่ือศึกษาการจับและตัดโปรตีนที่ต าแหน่ง

จ าเพาะ 

ทุนเพ่ิมขีด

ความสามารถด้านการ

วิจัยของอาจารย์รุ่น

กลางใน

สถาบันอุดมศึกษา สกว. 

2552-2555 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนโมลิบดินัม

ชนิดใหม่เพ่ือใช้ในการศึกษาการตัด  

โปรตีนที่ต าแหน่งจ าเพาะ 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2555 หัวหน้า

โครงการ 

 

 

คม 762 สมัมนาเคมีประยุกต์ 2 

คม 763 สมัมนาเคมีประยุกต์ 3 

คม 764 สมัมนาเคมีประยุกต์ 4 

วทศ 302 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
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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  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

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.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1  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.  

1.2   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.  

1.3  Bremner JB, Samosorn S, Skelton BW, White AH. Synthesis and Structural  

Characterization of 1-[2-(5-Nitro-1H-indol-2-yl)phenyl]methylpyridinium 

Chloride. Molecules 2011; 16: 7627-33.  
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1   Somyoonsap P, Samosorn S, Siripoke S, Chansiri
 
 K,  Petchwattana N, Kimbara

 
K,  

   Sriyapai T,  Isolation and production by PHB producing bacterial from soil The 

26
th
 Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International 

Conference 2014. 

2.2 Jampadang C, Srikun D, Kuno M, Lertsopapun P, Wongsuwan P, Samosorn S,  

 Synthesis and Cytotoxicity evaluation of 9,13-Disubstituted Berberine Derivatives, 

Pure and Applied Chemistry International Conference 2013.  

3.  ต ารา/หนงัสือ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 - 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 

คม 106 เคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม 191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม 196 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

คม 292 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

คม 323 เคมีอนิทรีย์ 2 

คม 423 เคมีอนิทรีย์ขั้นสูง 

คม 475 เคมีเภสชั 

คม 495 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู 

คม 524 ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 

คม 589 ทรัพย์สนิทางปัญญาส าหรับการวิจัย 

คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ 

คม 624 การสงัเคราะห์ขั้นสูงทางเคมีอนิทรีย์ 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การออกแบบและสงัเคราะห์สารอนุพันธเ์บอร์

เบอรีนให้เป็นสารชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ลด

คอเลสเตอรอล 

ทุนเงินรายได้

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การเพ่ิมความคงตัวและการละลายของสารต้าน

เซลล์มะเรง็ 13-substituted berberine 

derivatives ด้วยไลโปโซม 

ทุนงบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การออกแบบและพัฒนาสารต้านมะเรง็ ทุนเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

 2555 หัวหน้า

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คม 678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์ 

คม 760 ปัญหาพิเศษ 

คม 783 การออกแบบและค้นพบยา 
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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  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

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.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 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. 

1.2 Jityuti B, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A.  Use of A Molybdenum(VI)  

Complex as Artificial Protease in Protein Photocleavage. J Photochem Photobiol B 

2013; 126:55-9. 

1.3  Yenjai S, Malaikaew P, Liwporncharoenvong T, Buranaprapuk A. Selective cleavage of  

pepsin by molybdenum metallopeptidase. Biochem Biophys Res Commun 2012; 

419: 126-9. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22330807
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

   ธนากฤช ครุเจนธรรม, ธีรยุทธ ลิว่พรเจริญวงศ.์ การสังเคราะห์และการทดสอบการเร่ง           

 ปฏกิริิยาออกซิเดชันของสารประกอบเชิงซ้อนออกโซ-เปอร์ออกโซโมลิบดินัม (VI). ใน: 

เอกสารการประชุมวิชาการศรีนครีนทรวิโรฒวิชาการ คร้ังที่ 7. สถาบันยุทธศาสตร์ทาง

ปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 1-2 เมษายน 2556.  หน้า 293-302. 

3.  ต ารา/หนงัสือ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

     ธีรยุทธ ลิว่พรเจริญวงศ,์ เคมีอนินทรีย์ อะตอม พันธะ และสารประกอบ. กรุงเทพฯ; บริษัท  

     จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากดั: 2558 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 

คม 101 เคมีทั่วไป 2 

คม 191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม 312 เคมีอนินทรีย์ 1 

คม 313 เคมีอนินทรีย์ 2 

คม 315 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 1 

คม 316 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 2 

คม 395 ปฏบัิติการเคมีอนินทรีย์ 

คม 511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสงู 

คม 516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน 

คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาเคมีอนินทรีย์ 

คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 

คม 678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์ 

คม 715 เคมีของการเร่งปฏกิริิยา 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศึกษาการตัดโปรตีนโดยใช้แสงของ

สารประกอบเชิงซ้อนโมลิบดินัม-กรดอะมิโน

ชนิดใหม่ 

ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ร่วม

โครงการวิจัย 

การสงัเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนโมลิบดินัม

ชนิดใหม่เพ่ือใช้ในการศึกษาการตัด  

โปรตีนที่ต าแหน่งจ าเพาะ 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ  

2555 ผู้ร่วม

โครงการวิจัย 
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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  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

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.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 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: 3472-80. 

1.2 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: 446-59. 

1.3 Prachayasittikul V, Pingaew R, Anuwongcharoen N, Worachartcheewan A,  
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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. 

1.4 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and  

cytotoxicity of novel 4-(4-(substituted)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-N-

phenethylbenzenesulfonamides. Medicinal Chemistry Research 2014; 23: 1768-

80. 

1.5 Pingaew R, Mandi P,Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul  

V. Design, synthesis and molecular docking studies of novel N-benzenesulfonyl-

1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-based triazoles with potential anticancer activity. 

European Journal of Medicinal Chemistry 2014; 81: 192-203. 

1.6 Prachayasittikul V, Pingaew R, Worachartcheewan A, Nantasenamat C, Prachayasittikul  

S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis, anticancer activity and QSAR 

study of 1,4-naphthoquinone derivatives. European Journal of Medicinal 

Chemistry 2014; 84: 247-63. 

1.7 Prachayasittikul V, Pingaew R, Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,  

Prachayasittikul V. Investigation on aromatase inhibitory activity of metal 

complexes of 8-hydroxyquinoline and uracil derivatives. Drug Design, 

Development and Therapy 2014; 8: 1089-96. 

1.8 Pingaew R, Saekee A, Mandi P,Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,  

Prachayasittikul V. Synthesis, biological evaluation and molecular docking of 

novelchalcone-coumarin hybrids as anticancer and antimalarial agents. European 

Journal of Medicinal Chemistry 2014; 85: 65-76. 

1.9 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and  

cytotoxicity of novel N-sulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 

thiosemicarbazone derivatives. Medicinal Chemistry Research 2013; 22: 267-77. 

1.10 Pingaew R, Tongraung P, Worachartcheewan A,Nantasenamat C, Prachayasittikul S,  

Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Cytotoxicity and QSAR study of (thio)ureas 
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derived from phenylalkylamines and pyridylalkylamines. Medicinal Chemistry 

Research 2013; 22: 4016-29. 

1.11 Pingaew R, Worachartcheewan A,Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,  

Prachayasittikul V. Synthesis, cytotoxicity and QSAR study of N-tosyl-1,2,3,4-

tetrahydroisoquinoline derivatives. Archives Pharmacal Research 2013; 36: 

1066-77. 

1.12 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Tungstophosphoric 

acid catalyzed synthesis of N-sulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline analogs. Chinese 

Chemistry Letter 2013; 24: 941-44. 

1.13 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and  

structure–activity relationship of mono-indole-, bis-indole-, and tris-indole-

based sulfonamides as potential anticancer agents. Molecular Diversity 2013; 17: 

595-604. 

1.14 Pingaew R, Worachartcheewan A, Prachayasittikul V, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,  

Prachayasittikul V. Transition metal complexes of 8-aminoquinoline-5-substituted 

uracils with antioxidative and cytotoxic activities. Letters in Drug Design & 

Discovery 2013; 10: 859-64. 

1.15 Worachartcheewan A, Prachayasittikul S, Pingaew R, Nantasenamat C, Tantimongcolwat  

T, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Antioxidant, Cytotoxicity and QSAR study of 

1-adamantylthio derivatives of 3-picoline and phenylpyridines. Medicinal 

Chemistry Research 2012; 21:3514-22. 

1.16 Prachayasittikul S, Worachartcheewan A, Pingaew R, Suksrichavalit T, Isarankura-Na- 

AyudhyaC, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Metal complexes of uracil 

derivatives with cytotoxicity and superoxide scavenging activity. Letters in Drug 

Design & Discovery 2012; 9: 282-87. 

1.17 Prachayasittikul S, Pingaew R, Yamkamon V, Worachartcheewan A, Wanwimolruk S,  

Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Chemical constituents and antioxidant activity of 

Hydnophytum formicarum Jack. International Journal of Pharmacology 2012; 8: 

440-44. 
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1.18 Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and  

cytotoxicity of novel 2,2'-bis- and 2,2',2''-tris-indolylmethanes-based 

bengacarboline analogs. Archives Pharmacal Research 2012; 35: 949-54. 

1.19 Doungsoongnuen S, Worachartcheewan A, Pingaew R, Suksrichavalit  T,  

Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Investigation on biological 

activities of anthranilic acid sulfonamide analogs. EXCLI Journal 2011; 10: 155-

61. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  - 

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

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 

2016; accepted. 

3.2 รชันก ป่ินแกว้. ไอโซควิโนลีน: ปฏกิริิยา การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพ. หจก. หยิน หยาง  

     การพิมพ์ นนทบุรี 2556 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม 191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม 221 เคมีอนิทรีย์ 

คม 292 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

คม 294 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 1 

คม 324 เคมีอนิทรีย์ส าหรับครู 2 

คม 468 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิกและการประยุกต์ 

คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอนิทรีย์ 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 

175 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การสงัเคราะห์ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเรง็ และ

ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์อะโรมาเตสของอนุพันธ์

บิสอนิโดล 

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2560 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของ

อนุพันธบิ์ส-ไทโอยูเรีย 

ทุนวิจัยเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของ

อนุพันธ ์naphthoquinone-sulfonamide 

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของ

โมเลกุลลูกผสมคูมาริน 

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์อะโร

มาเตสของอนุพันธ ์1,2,3-ไตรอะโซล 

ทุนวิจัยจากส านักบริหาร

โครงการส่งเสริมการวิจัยใน

อุดมศึกษาและพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

คม 527 ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ขั้นสงู 

คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ 

คม 624 การสงัเคราะห์ขั้นสูงทางเคมีอนิทรีย์ 
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การสงัเคราะห์และฤทธิ์ต้านเซลล์มะเรง็ของ

อนุพันธ ์2-((4-(1H-1,2,3-triazol-1-

yl)phenyl)sulfonyl)-1,2,3,4-

tetrahydroisoquinoline 

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

ศึกษาการสงัเคราะห์ และฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของอนุพันธ ์N-phenethyl-4-(1H-

1,2,3-triazol-1-yl)benzene 

sulfonamide 

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

ศึกษาการสงัเคราะห์ และการออกฤทธิ์

ชีวภาพของอนุพันธยู์เรีย และไทโอยูเรีย

ชนิดใหม่ 

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2556 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร 

อนิโดล-ไตรอะโซล ชนิดใหม่ 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการ

ท างานวิจัยของอาจารย์รุ่น

ใหม่ ส านักงา

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

2556-2557 หัวหน้า

โครงการ 

ศึกษาการสงัเคราะห์ และการออกฤทธิ์

ชีวภาพของสาร N-sulfonyl-1,2,3,4-

tetrahydroisoquinoline 

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2555 หัวหน้า

โครงการ 

การประยุกต์ใช้กรดทงัสโทซิลิซิกเป็นตัวเร่ง

ปฏกิริิยาในการสงัเคราะห์สาร 2-tosyl-

1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 

ทุนวิจัยเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2555 หัวหน้า

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  พรพิมล   ม่วงไทย 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Pornpimol  Muangthai 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 18260 

Email          pornpi@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2521 

วท.ม เคมีวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

ปร.ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์   วิเคราะห์สารพิษในอาหาร    เคมีสิ่งแวดล้อม 

ผลงานทางวิชาการ   

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1    Muangthai P, Chawenggrum P, W Khunwarakul W. Utilization of extracted substance  

  from Indian almond leaves, Terminalia catappa L. for preparation of folk medicinal 

cream for the use of skin protection. J of Applied and Nat Science 2015;7(1); 

 144 –48. 

1.2    Muangthai P, Nookaew P. Monitoring on Some Organic Acids in Fresh and Processed  

Rural Plant Leaves in Thailand. Asian J of Natural & Applied Sciences 

2015;4(1):82-9.  
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1.3    Muangthai P, Daengchat J, Nakthong P. Analysis of Ferulic acid content in Bamboo  

         Shoot and Processed Products from Bamboo shoot.  Asian J of Basic and Applied  

         Sciences 2015;2(2): 42-9. 

1.4    Muangthai P, Wongbubpha W, Ouyporn R. Analysis of Total Phenolic Compound and  

Inhibition Power in Extracted Substance from Kai Algae(Cladophoraspp). Asian J 

of Basic and Applied Sciences 2015;2(2):55-60. 

1.5    Muangthai P, Klongnganchui K. Taurine in Fresh Seafishes and Processed Seafishes.  

Asian J of Natural & Applied Sciences 2015;4(4):11-9. 

1.6    Muangthai P, Katinted A. Trehalose and Psicose Sugar in Jackfruit. Int J of Adv  

         Res 2014; 2(12):1-6. 

1.7 Muangthai P, Wanwet R, Cholpitakwong N, Youpaisarn P. Evaluation on Oxidative  

Stress Total Phenolic Compound Content and Antioxidation Inhibition Power in 

Variety Colored Vegetables. Asian J of Natural & Applied Sciences 

2014;3(4):57-67. 

1.8  รพีพัฒน์  บัวสวุรรณ, พรพิมล ม่วงไทย. การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนในตัวอย่างน า้นมแปรรูป 

 โดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558;7(13):65-75. 

1.9  สริิมา เดชะ, พรพิมล ม่วงไทย. การพัฒนาวิธกีารเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์กรดแทนนิก 

 ในตัวอย่างพืชด้วยวิธกีารสกัดระดับไมโครโดยอาศัยหลักการกระจายตัวระหว่างช้ัน

ของเหลวที่ใช้ตัวท าละลายสกดัเป็นชนิดความหนาแน่นต ่า, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558;7(14):53-63. 

1.10  พรพิมล ม่วงไทย, ยลรวี วิวัฒน์ชาญกจิ, มะยูโซะ๊ กูโน. การศึกษาการเกดิไฮดรอกซีเมทลิเฟอร์   

 ฟิวรัลดีไฮด์จากปฏกิริิยาคาราเมลไลเซชัน และปฏกิริิยาเมลลาร์ดในระบบต้นแบบ, 

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2557;6(12):59-76. 

1.11  วีรชัย สิงห์ทอง, พรพมิล ม่วงไทย, นวลละออ  รัตนวิมานวงศ์. การวิเคราะห์หาปริมาณไบ 

        โอจีนิคเอมีนบางชนิดในใส้กรอกพ้ืนเมืองไทย, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556;5(10):36-49. 
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1.12  อ านาจ กะฐินเทศ, พรพมิล ม่วงไทย. การวิเคราะห์หาปริมาณมาลอนไดอลัดีไฮด์ในตัวอย่าง  

 น า้นมถั่วเหลืองโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู, วารสารมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556;5(10):50-9. 

1.13  จตุรงค์  จงเจริญ, พรพมิล  ม่วงไทย, ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ. การพัฒนาวิธกีารวิเคราะห์ 

 ปริมาณมาลอนไดอลัดีไฮด์และ 5-ไฮดรอกซีเมทลิ-2-เฟอร์ฟิวราลดีไฮด์พร้อมกนัด้วย

เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555;4(8):14-27. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1    Muangthai P, Daengchat J. Feasibility on Ferulic acid preparation from  

Bamboo Shoot. Proceeding on Tokyo International Conference on Life Science and  

Biological engineering; 2015 Dec 2-4; Japan. 730-39. 

2.2    Muangthai P, Wanwet R, Bovornchat W. Oxidative Stress Total Phenolic Compound  

and Vitamin C Content in Varieties Color Vegetables. Proceeding on Tokyo 

International Conference on Life Science and Biological engineering; 2014 Dec 

17-19; Japan. 235-43. 

2.3 จารุวรรณ แดงชาติ, พรพมิล ม่วงไทย. การพัฒนาวิธกีารเตรียมตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์กรด 

    เฟอร์รูริกด้วยเทคนิคดิสเพอร์ซีพ ลิควิด-ลิควิด ไมโครเอก็แทรคชัน ในตัวอย่างข้าวโพด. 

ใน: เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” คร้ังที่8สถาบันยุทธศาสตร์ทาง

ปัญญาและวิจัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 26-27 พฤศจิกายน 2557.  หน้า 

413-23 

2.4    ปิยะทพิย์ หนูแก้ว, พรพิมล ม่วงไทย. การพัฒนาวิธเีตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์กรดอนิทรีย์ 

    ในผักโดยใช้เทคนิค  MATRIX SOLID PHASE DISPERSION (MSPD).ใน: เอกสาร

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” คร้ังที่ 8 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ

วิจัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 26-27 พฤศจิกายน 2557. หน้า 435-44. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

- 
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4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 101 เคมีทั่วไป 2 

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม 253 เคมีวิเคราะห์ 1 

คม 353 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 2 

คม 397 ปฏบัิติการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม 476 เคมีอาหาร 

คม 558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี 

คม 579 เคมีของอาหาร 

คม 594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

คม 670 ระเบียบวิธวิีจัยทางเคมี    

คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี 

คม 761 สมัมนาเคมีประยุกต์ 1 

คม 762 สมัมนาเคมีประยุกต์ 2 

คม 763 สมัมนาเคมีประยุกต์ 3 

คม 764 สมัมนาเคมีประยุกต์ 4 

คม 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมข้ันสงู 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การประเมินศักยภาพพืชพ้ืนบ้านบางชนิดใน

การชะลอการเกดิลิปิดออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์

เน้ือ 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนในตัวอย่างอาหาร

ทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูป 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การประเมินความเป็นไปได้ในการเตรียมกรด

เฟอร์รูริกจากข้าวโพดและหน่อไม้ 

ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การเตรียมสารดูดซับจากเศษใบไผ่เพ่ือดูดซับ

สารพิษ 

ทุนวิจัยงบเงินรายได้

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาปริมาณกรดอนิทรีย์ในพืชพ้ืนบ้าน

บางชนิด 

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การเตรียมสารสกดัจากสาหร่ายไกเพ่ือเป็น

องค์ประกอบในครีมส าหรับบ ารุงผิว 

ทุนวิจัยจาก 

งบประมาณแผ่นดิน  

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ  

2556 หัวหน้า

โครงการ 
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การประเมินปริมาณสารสนี า้ตาลในผลิตภัณฑ์

เกลือแร่ 

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอสิระ

ของสมุนไพรประกอบยาดองและยาดอง ตาม

สตูรภมูิปัญญาไทย 

ทุนวิจัยเงินรายได้

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาปริมาณฮิสตามีนพิวเตรสซีนและคาร์

ดาเวรีนในซอสปรุงรส 

ทุนวิจัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้า

โครงการ 

การหาปริมาณเรสเวอร์ราทรอลในยาดอง ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้า

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Kriangsak Songsrirote 

ต าแหน่งทางวิชาการ              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน.                             ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์                      026495000  ต่อ  18218 

Email                                kriangsaks@g.swu.ac.th    

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

วท.ม. เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์

ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

Ph.D. Chemistry University of York, UK 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ:  Analytical and Bioanalytical Chemistry  

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1  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 2016: accepted. 

1.2    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.  

1.3    Polangga A, Rattanapiset W, Songsrirote K. Antioxidant activities, and phenolic and  

 flavonoid contents of extracts from Mesona chinensis and Cissampelos pareira L. J. 

Sci. Technol. MSU. 2014:224-30. 
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1.4    Arunrangsi T, Raethong S, Songsrirote K. Effects of biocides on chlorophyll contents of  

detached basil leaves. SJST 2013; 35:303-8. 

1.5 Thompson AJ, Williams RJ, Hakki Z, Alonzi DS, Wennekes T, Gloster TM, Songsrirote  

K, Thomas-Oates JE, Wrodnigg TM, Spreitz J, Stütz AE, Butters TD, Williams 

SJ, Davies G. Structural and mechanistic insight into N-glycan processing by 

endo-α-mannosidase. Proc. Natl. Acad. Sci. 2012; 109:781-86. 

1.6  Songsrirote K. Glycoproteomics. SWU Sci. J. 2012;  28: 133-162. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1    Weena Siangproh, Orawan Chailapakul, Kriangsak Songsrirote. The applications of  

   silver-nanoplates as optical sensor for heavy metal and herbicide detections. Poster 

Presentation at International Conference on Engineering, Technology, and Applied 

Science on 20th-22nd April 2016 at Taipei, Taiwan.  

2.2 พิชชารีย์ เจิมจุติธรรม, ภาณพุงศ์ มหาลาภบุตร, เกรียงศกัด์ิ ส่งศรีโรจน,์ สเุชาวน์ ดอนพุดซา,  

   สนีินาถ ศักด์ิสงู สภัุสสรา สิมมา. ปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกและสารประกอบฟลาโว

นอยด์ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกดัจากเปลือกมะม่วงสายพันธุบ์างขุนศรี 

เขียวมรกต และขาวนิยม. ใน: เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาการ” คร้ังที่ 8. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;

26-27 พฤศจิกายน 2557. 232-240. 

2.3 Titima Arunrangsi, Siri-On Raethong , Kriangsak Songsrirote. Effects of biocides on  

   chlorophyll contents of detached basil leaves. Poster Presentation at the 14
th
 on 

Pure and Applied Chemistry International Conference on 8
th
-10

th
 January 2014 at 

Khon Kaen, Thailand. 

2.4 Kriangsak Songsrirote, Zhi Li, David Ashford, Jane Thomas-Oates. Development and  

   application of workflows for glycoproteomic analysis of progranulin. Oral 

Presentation at the 12
th
 on Pure and Applied Chemistry International Conference on 

11
th
-13

th
 January 2012 at Chiang Mai, Thailand. 

2. ต ารา/หนงัสือ:  

- 

https://www.researchgate.net/profile/Kriangsak_Songsrirote
https://www.researchgate.net/researcher/68729382_Zhi_Li
https://www.researchgate.net/researcher/39782605_David_Ashford
https://www.researchgate.net/researcher/45723285_Jane_Thomas-Oates
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4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม 193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  

คม 251 สถิติส าหรับนักเคมี 

คม 290 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ 1 

คม 355 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

คม 394 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

คม 397 ปฏบัิติการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม 453 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

คม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม 

คม 558 เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี 

คม 594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

คม 655 เทคนิคการแยกสาร 

คม 757 โครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี 

คม 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมข้ันสงู 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การศึกษาคุณสมบัติและตรวจวัดปริมาณ

สารอาหารในไฮโดรเจลที่ผลิตจากกากถั่ว

เหลืองด้วยกระบวนการให้ความร้อนแบบปกติ

และการใช้คล่ืนไมโครเวฟ 

ทุนวิจัยงบเงินรายได้

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักและยาฆ่า

แมลง 

ทุนจากเมธวิีจัยอาวุโส 

สกว. 

2557-2558 ผู้ ร่วมโครงการ 

การพัฒนาเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีและการเรือง

แสงฟลูออเรสเซนต์เพ่ือการวิเคราะห์น า้ตาลที่

มีสารหนูเป็นองค์ประกอบในสาหร่ายทะเล

สกดั 

ทุนงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาอทิธพิลของพืชต่างชนิด และค่า pH 

ของดินต่ออตัราการสลายตัวของสารประกอบ

สารหนูอนิทรีย์ในปุ๋ยสาหร่ายอนิทรีย์ 

ทุนนักวิจัยใหม่ วท. 2555 หัวหน้า

โครงการ 

ฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านอนุมูลอสิระของสาร

สกดัเมือกจากต้นเฉากว๊ยและต้นหมาน้อย ทุน

คณะวิทยาศาสตร์ 

ทุนวิจัยงบเงินรายได้

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้า

โครงการ 
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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  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

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 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. 

1.2 Saetear P, Khamtau K, Ratanawimarnwong N, Sereenonchai K, Nacapricha D.  

Sequential injection system for simultaneous determination of sucrose and 

phosphate in cola drinks using paired emitter-detector diode sensor. Talanta 2013; 

115:361. 

1.3 Ratanawimarnwong N, Pluangklang T, Chysiri T, Nacapricha D. New membraneless  
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vaporization unit coupled with flow systems for analysis of ethanol. Ana. Chim. 

Acta 2013; 796:61. 

1.4 Ratanawimarnwong N, Ponhong K, Teshima N, Nacapricha D, Grudpan K, Sakai T,  

Motomizu S. Simultaneous injection effective mixing flow analysis of urinary 

albumin using dye-binding reaction. Talanta 2012; 96:50. 

1.5 Mantim T, Saetear P, Teerasong S, Chan-Eam S, Sereenonchai K, Amornthammarong  

N, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, Meesiri W, Uraisin K, Nacapricha D.  

Reagent-free analytical flow methods for the soft drink industry: Efforts for 

environmentally friendly chemical analysis. Pure Appl. Chem. 2012; 84:2015-

25. 

1.6  จารุวัฒน์ ชูรักษ์, นวลละออ รตันวิมานวงศ,์  ปิยรัตน์ ดรบัณฑติ. การพัฒนาบทปฏบัิติการเคมี 

วิเคราะห์เร่ืองการหาปริมาณเหลก็ในน า้ตัวอย่างโดยใช้เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่าย 

ส าหรับนิสติระดับปริญญาตรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 2557; 30(6): 657-64. 

1.7  นวลละออ รตันวิมานวงศ.์ วิธกีารวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในน า้ปัสสาวะส าหรับการประเมิน 

ภาวะการขาดสารไอโอดีนในประชากร. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2555; 28(2): 

117 – 31. 

 

สิทธิบตัร 

1.8   อยู่ระหว่างการย่ืนขอสิทธบัิตร 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  อยู่ระหว่างการย่ืนขอสทิธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง “กระบวนการสกดัพร้อม 

ตรวจวัดปริมาณสารในทนัทด้ีวยเคร่ืองมือแบบอตัโนมัติ “เลขที่ค าขอ 0701002170

วันที่ย่ืนค าขอ 1 พฤษภาคม 2550 

 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 

189 

สิง่ประดิษฐ ์

1.11 “Innova Eth-06: มิเตอร์อาศัยหลักการไหลอย่างต่อเน่ืองส าหรับวัดปริมาณเอทานอลในน า้มัน 

แกส๊โซฮอล์” สิ่งประดิษฐ์เพ่ือเข้าประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 

คร้ังที่ 6 ประจ าปี 2549 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์

กายภาพ และชีวภาพ และรางวัลชมเชย แผนธุรกจิ 

1.12  Siam Gasohol Kit (เคร่ืองวัดภาคสนามสยามแกส๊โซฮอล์) 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  2.1    Duangjai Nacapricha, Natthapong Chantipmanee, Waleed Al-Ahmad, Thitirat Mantim,  

  Nuanlaor Ratanawimarnwong..  Zone fluidics membraneless vaporization. Oral 

Presentation at the 41th on Science and technology of Thailand on 6
th
 – 8

th
 

November 2015 at Nakhon Ratchasima, Thailand. 

 2.2    Nuanlaor Ratanawimarnwong., Thanagkorn Pluangklang, Waleed Al-Ahmad, Duangjai  

  Nacapricha, Prapin Wilairat. Membraneless vaporization unit coupled with flow 

analysis system for determination of volatile compounds. Oral Presentation at the 

2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies on 15
th
 – 20

th
 

December 2015 at Hawaii, USA. 

 2.3    Nuanlaor Ratanawimarnwong., Thanagkorn Pluangklang, Duangjai Nacapricha, Prapin  

  Wilairat. New membraneless vaporization unit with fully automatic control of liquid 

handling, aeration and air-vent for analysis of volatile compounds.  Oral 

Presentation at the 19th International Conference on Flow Injection Analysis on 

30th November – 5th December 2014 at Fukuoka, Japan. 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 
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4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม 193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  

คม 253 เคมีวิเคราะห์ 1 

คม 254 เคมีวิเคราะห์ 

คม 297 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์  

คม 353 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 2 

คม 396 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 397 ปฏบัิติการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม 558 เคมีวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี 

คม 594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

คม 655 เทคนิคการแยกสาร 

คม 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมข้ันสงู 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน า้

ทางไกลเพ่ือการประมงชายฝั่งทะเล จังหวัด

สมุทรสาคร 

ทุนอุดหนุน

โครงการวิจัยการเกษตร 

ส านักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร  

2558-2559 ผู้ร่วม

โครงการ 

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ใน

เคร่ืองด่ืมและยาน า้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ทุนเงินงบประมาณเงิน

รายได้ มหาวิทยาลัยศรี

นคริทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน า้

ทางไกลเพ่ือการประมงชายฝั่งทะเล จังหวัด

สมุทรสาคร 

ทุนอุดหนุน

โครงการวิจัยการเกษตร 

ส านักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร  

2556-2557 ผู้ร่วม

โครงการ 

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ไอระเหยส าหรับวัด

ปริมาณเอทานอลและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้

พร้อมกนัในตัวอย่างไวน์ 

ทุนเงินงบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัย

ศรีนคริทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้า

โครงการ 

อุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เย่ือเลือกผ่านแบบ

ใหม่ ส าหรับการควบคุมการไหลของของเหลว 

การพ่นอากาศ และการดูดอากาศแบบ

อตัโนมัติ เพ่ือวิเคราะห์สารระเหย 

ทุนพัฒนาศักยภาพใน

การท างานของอาจารย์

รุ่นใหม่ ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

2554-2556 หัวหน้า

โครงการ 
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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  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

ปร.ด. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์  โครมาโทรกราฟี  

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 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. 

1.2 Pramuansub N, Jittangprasert P, Wanakamol P. Effects of Calcinations Temperature on \ 

   Electrospun Silica Fibers. Advanced Materials Research. 2012; 602:488-489.      

1.3  Limenta LMG, Jirasomprasert T, Jittangprasert P, Wilairat P, Yamanont P,  

 Chantharaksri U, Fucharoen S, Phumala MN. Pharmacokinetics of Deferiprone in 

Patients with beta-Thalassaemia: Impact of Splenectomy and Iron Status. Clinical 

Pharmacokinetics 2011; 50:41.  
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1.4   กมลรัตน์ เลียบศิริ, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู 

ส าหรับการวิเคราะห์ไทเอมีนและไรโบฟลาวินแบบรวดเรว็ในผลิตภัณฑน์ม. วารสาร

วิทยาศาสตร์บูรพา 2559; 21(1):26. 

1.5 ยศวดี ฐิติวร, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, ปิยรัตน์ ดรบัณฑติ. การพัฒนาประสทิธผิลทางการ 

เรียนรู้ของนิสติปริญญาตรี โดยใช้บทปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ เร่ืองเทคนิคโครมาโท- 

กราฟี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557; 25(3):87. 

1.6 ภัทริกา เจริญสขุ, จารุวัส หนูทอง, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, ปิยรัตน์ ดรบัณฑติ. การ 

พัฒนาการทดลองเสมือน เร่ือง เทคนิคการแยกสารเพ่ือศึกษาทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนิสติช้ันปีที่ 3  ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสาร

วิทยาศาสตร์ มศว 2557; 30(1):123. 

1.7  วันศิริ สมบุญ, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, ประพันธศิ์ริ สเุสารัจ. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนเร่ืองปริมาณสมัพันธแ์ละเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ที่ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เร่ือง ปริมาณสมัพันธ์. วารสารวิชาการ

ศึกษาศาสตร์ 2557; 15(1):82. 

1.8 พิชญา หมื่นศรี, แพน ทองเรือง, รัชนก ป่ินแก้ว, เข้ม พุ่มสะอาด, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ.  

การสงัเคราะห์อนุพันธบิ์สซัลโฟนาไมด์ส าหรับตรวจจับฟลูออไรด์. วารสารวิทยาศาสตร์ 

มศว 2556; 29(1):83. 

1.9 ลลิตา รุ่งนิรันดร, พัชรินทร์ ชัยสวุรรณ, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ. เทคนิคโครมาโทกราฟี 

ของเหลวสมรรถนะสงูแบบรวดเรว็ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณไฮดรอกซีเมทลิเฟอร์ฟิว

ราลในน า้ผึ้ งและน า้ผลไม้. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2556; 29(1):69. 

1.10 จตุรงค์  จงเจริญ, พรพิมล  ม่วงไทย, ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ. การพัฒนาวิธกีารวิเคราะห์ 

ปริมาณมาลอนไดอลัดีไฮด์และ 5-ไฮดรอกซีเมทลิ-2-เฟอร์ฟิวราลดีไฮด์พร้อมกนัด้วย

เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555; 4(8):4-27. 

สิทธิบตัร 

1.11  อยู่ระหว่างการย่ืนขอสทิธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง “กระบวนการสกดัพร้อม 

ตรวจวัดปริมาณสารในทนัทด้ีวยเคร่ืองมือแบบอตัโนมัติ “เลขที่ค าขอ 0701002170 

วันที่ย่ืนค าขอ 1 พฤษภาคม 2550  
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1.12  อยู่ระหว่างการย่ืนขอสทิธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง “การประดิษฐ์เคร่ืองวัด 

ปริมาณแอลกอฮอล์ในน า้มันเช้ือเพลิง” เลขที่ค าขอ 0601003935 วันที่ย่ืนค าขอ 17  

สงิหาคม 2549   

สิง่ประดิษฐ ์

 1.13 “Innova Eth-06: มิเตอร์อาศัยหลักการไหลอย่างต่อเน่ืองส าหรับวัดปริมาณเอทานอลในน า้มัน 

แกส๊โซฮอล์” สิ่งประดิษฐ์เพ่ือเข้าประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 

คร้ังที่ 6 ประจ าปี 2549 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์

กายภาพ และชีวภาพ และรางวัลชมเชย แผนธุรกจิ 

1.14  Siam Gasohol Kit (เคร่ืองวัดภาคสนามสยามแกส๊โซฮอล์) 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1   Liabsiri K, Jittangprasert P. “New Method for Determination of Thiamine and Riboflavin  

  in Milk Samples by Reversed-phase Liquid Chromatography using Guard Column” 

Poster Presentation at the Pure and Applied Chemistry International Conference, 

21-23 January 2015, Thailand. 

2.2 Nusuwan P, Trakuljaidee K, Jittangprasert P. “Simultaneous Determination of Iron  

   Chelator Deferiprone and Creatinine in Human Urine by High Performance Liquid 

Chromatography” Poster Presentation at the Pure and Applied Chemistry 

International Conference, 8-10 January 2014, Thailand. 

2.3 Muensri P, Tongraung P, Pingaew R, Pumsa-ard K, Jittangprasert P.  “A New  

   Bissulfonamide Derivative Based Colorimetric Sensor for Selective Detection of 

Fluoride” Oral Presentation at the Pure and Applied Chemistry International 

Conference, 22-24 January 2013, Thailand. 

2.4 Rungnirundorn L, Chaisuwan P, Jittangprasert P. “Green chromatographic Method for  

  Determination of 5-Hydroxymethylfurfural in Food Samples” Oral Presentation at 

the Pure and Applied Chemistry International Conference, 11-13 January 2012, 

Thailand. 
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 2.5   Rungnirundorn L, Janpia R, Chaisuwan P, Jittangprasert P. “Fast HPLC Method for          

Determination of 5-Hydroxymethylfurfural in Honey” Oral Presentation at the Pure 

and Applied Chemistry International Conference, 5-7 January 2011, Thailand. 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

คม 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมข้ันสงู 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

Colorimetric chemosensor ตัวใหม่ที่

จ าเพาะเจาะจงกบั Cu
2+
 และ F

-
 

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วม

โครงการ 

ตัวตรวจจับไอออนของโลหะทรานซิชัน

ด้วยการเปล่ียนสโีดย Schiff base - 

naphthalene-2-ol 

ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วม

โครงการ 

การพัฒนาชุดเคร่ืองมือขนาดเลก็

ส าหรับการวิเคราะห์กลุ่มวิตามินที่

ละลายในน า้ได้พร้อมกนัหลายชนิด 

ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาวิธกีารวิเคราะห์ปริมาณไบ

โอเอทานอลที่ผลิตจากพืชพลังงาน

ทดแทน 

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาคุณสมบัติของ colorimetric 

chemosensor ส าหรับใช้เป็นตัว

ตรวจวัดไอออนของโลหะทรานซิชัน 

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงการชุด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาการทดลองเสมือน เร่ือง 

เทคนิคโครมาโทกราฟี เพ่ือศึกษา

ประสทิธผิลทางการเรียนของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทุนเงินรายได้บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาบทปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์

โดยใช้แคปิลลารีอเิลก็โทรโฟรีซิสบน

ชิพอย่างง่ายส าหรับนิสติระดับปริญญา

ตรี 

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 
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การพัฒนาวิธวิีเคราะห์แบบรู้ผลเรว็

ส าหรับวัดปริมาณสารกนัเสยีใน

ผลิตภัณฑ์ยา 

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

2556 ผู้ร่วม

โครงการ 

การประเมินคุณสมบัติของอนุพันธบิ์ส

ซัลโฟนาไมด์ส าหรับใช้เป็นตัวตรวจวัด

ไอออนลบ 

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และศึกษาสมบัติ

อนุพันธบิ์สซัลโฟนาไมด์ส าหรับการ

ประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดไอออนลบ 

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556  ผู้อ านวยการ

แผนงาน 

การพัฒนาตัวดูดซับราคาถูกจากวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือใช้ในการ

ก าจัดโลหะหนัก 

 

ทุนเงนิรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้า

โครงการ 
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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 18461 

Email          panarata@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

2539 

วท.ม ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

Ph.D. Biomolecular Science Okayama University, JAPAN 2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การปรับเปล่ียนโครงสร้างสารด้วยตัวเร่งปฏกิริิยาชีวภาพ  

 

ผลงานทางวิชาการ   

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 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; manuscript accepted. 

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

pathways in the basidiomycetous yeast Rhodosporidium paludigenum. Arch 

Microbiol 2016; DOI 10.1007/s00203-016-1202-z. 

1.3 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S. Indole-3-acetic acid production by  
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newly isolated red yeast Rhodosporidium paludigenum. Gen Appl Microbiol 2015; 

61: 1-9. 

1.4 Arunrattiyakorn P, Suwannasai S, Aree T, Kanokmedhakul S, Ito H, Kanzaki H.
 
 

Biotransformation of α-mangostin by Collectotrichum sp. MT02 and Phomopsis 

euphorbiae K12. J Mol Catal B: Enzym. 2014; 102: 174-9. 

1.5 Nutarat P, Srisuk N, Arunrattiyakorn P, Limtong S.
 
Plant growth-promoting traits of  

epiphytic and endophytic yeasts isolated from rice and sugarcane leaves in 

Thailand. Fungal Biology 2014; 118: 683-94. 

1.6 Arunrattiyakorn P, Suksamrarn S, Suwannasai S, Kanzaki H.
 
Microbial metabolism of   

-mangostin isolated from Garcinia mangostana L. Phytochemistry 2011; 72: 

730-34. 

บทความวิชาการ 

     1.7   พนารัตน์ อรุณรัติยากร. ตัวเร่งปฏกิริิยาชีวภาพกบัการสงัเคราะห์ทางเคมี. วารสารวิทยาศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554, หน้า 289-307.  

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1    Arunrattiyakorn P, Sunit Suksamrarn,
 
Nuttika Suwannasai, Thammarat Aree, Hideyuki  

Ito and Hiroshi Kanzaki. Biotransformation of α-Mangostin, a Xanthone 

Derivative from Garcinia mangostana, by Endophytic Fungi. Active Enzyme 

Molecule 2014, 17
th
-19

th
 December 2014, Toyama International Conference 

Center,Toyama, Japan   

2.2    Arunrattiyakorn P,  Laphookhieo S, Aree T and Kanzaki H Panarat Arunrattiyakorn,  

Unusual transformation products of mangostins by endophytic fungi. The 1
st
 Joint 

Seminar New Core to Core Program A. Advanced Research Networks, 10
th
 – 11

th
 

August 2014, Centara Grand and Bangkok Convention Centre, Central World, 

Bangkok, Thailand. 

2.3    Arunrattiyakorn P, Suksumrarn S, Suwannasai N and Kanzaki H. Biotransformation of  

α-mangostin by four endophytic fungi. The 5th Young Scientist Seminar  under 

the First Circular Capacity Building and Development of Microbial Potential and 
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Fermentation Technology towards New Era In the Asian Core Program (2008-

2012) and In JENESYS Program (2010-2011), 22
 nd

 - 23
th
 November 2011 

Aio, Yamaguchi, Japan. 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 

คม 105 เคมีพ้ืนฐาน 1 

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม 191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม 195 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 1 

คม 241 ชีวเคมี 1 

คม 296 ปฏบัิติการชีวเคมี 

คม 341 ชีวเคมี 2 

คม 541 ชีวเคมีขั้นสงู 1 

คม 542 ชีวเคมีขั้นสงู 2 

คม 543 เทคโนโลยีเอนไซม์ 

คม 596 เทคนิคส าหรับการท าวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับ

โมเลกุล   

คม 641 ชีวเคมีขั้นสงู                       

คม 642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี 

คม 643 ชีวฟิสกิสข์องโปรตีน 

คม 644 พันธุวิศวกรรม 

คม 645 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

คม 691 ปฏบัิติการพันธุวิศวกรรม 

คม 677  การออกแบบการทดลองทางเคมี 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การปรับเปล่ียนโครงสร้างสารแมงโกสติน

ด้วยปฏกิริิยาของเอนไซม์จากราเอนโด

ไฟต ์

ทุนรายได้มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ 

 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์

เอนโดไฟต์และยีสต์อพิีไฟต์จากใบของพืช

เศรษฐกจิในประเทศไทยและการผลิตสาร

ส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์

ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธภิาพสงูพร้อมกบั

การศึกษาชีววิถีการสงัเคราะห์ 

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธี

วิจัยอาวุโส สกว. 

ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี 

ล่ิมทอง). ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

2554-2557 ผู้ร่วม

โครงการ 
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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  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

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   Pingaew R, Tongraung P, Worachartcheewen  A, Nantasenamat  C, Prachayasittikul           

           S, Ruchirawat S. Cytotoxicity and QSAR study of (thio)ureas derived from  

          phenylalkylamines and pyridylalkylamines. Medicinal Chemistry Research 2013;  

   22:4016-29.   

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

ตัวตรวจจับฟลูออไรด์อย่างจ าเพาะเจาะจงที่ได้จากอนุพันธอ์มีิน-ฟีนอล. วารสาร

วิทยาศาสตร์บูรพา 2559;21(2):72-85.  

1.3     ปิยรัตน์ ดรบัณฑติ, แพน ทองเรือง, อลิศา เสนามนตรี. ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรม 

แนะน าการเข้าห้องปฏบัิติการเคมีออนไลน์ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะ
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วิทยาศาสตร์. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

2558; 6(2):209-16. 

1.4     พิชญา หมื่นศรี, แพน ทองเรือง, รัชนก ป่ินแก้ว, เข้ม พุ่มสะอาด, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ.  

การสงัเคราะห์อนุพันธบิ์สซัลโฟนาไมด์ส าหรับตรวจจับฟลูออไรด์. วารสารวิทยาศาสตร์ 

มศว 2556; 29(1):83-94. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1   Muensri P, Tongraung P, Pingaew R, Pumsa-ard K, Jittangprasert P.  A New  

  Bissulfonamide Derivative Based Colorimetric Sensor for Selective Detection of 

Fluoride. Oral Presentation at the Pure and Applied Chemistry International 

Conference, 22-24 January 2013, Thailand. 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 

คม 101 เคมีทั่วไป 2 

คม 191 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 2 

คม 312 เคมีอนินทรีย์ 1 

คม 313 เคมีอนินทรีย์ 2 

คม 315 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 1 

คม 316 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 2 

คม 493 ปฏบัิติการเคมีอนินทรีย์ 

คม 511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสงู 

คม 516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน 

คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาเคมีอนินทรีย์ 

คม 530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 

คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 

คม 716 การประยุกต์เชิงเคมีของทฤษฎีกลุ่ม 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

Colorimetric chemosensor ตัวใหม่ที่จ าเพาะ

เจาะจงกบั Cu
2+
 และ F

-
                                                                                                                                

ทุนเงินงบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษา 2-((E)-((2-

hydroxyphenyl)imino)methyl)-4-((E)-

phenyldiazenyl)phenol  ส าหรับตรวจจับ

ไอออนลบ 

ทุนเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์ colorimetric chemosensor 

ส าหรับใช้เป็นตัวตรวจวัดไอออนของโลหะ

ทรานซิชัน   

ทุนเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ประเภท

โครงการชุด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

การสงัเคราะห์และศึกษาสมบัติอนุพันธบิ์ส

ซัลโฟนาไมด์ส าหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัว

ตรวจวัดไอออนลบ 

ทุนเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้า

โครงการ 
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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  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

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. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 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. 

1.2 กญัญาณี ใบเนียม, มะยูโซะ๊ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม 

การศึกษา เร่ืองตารางธาตุ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิชาการ 

Verridian E-Journal 2558; 8(1): 107-18. 

1.3  ภัทรสดุา ภาสศักด์ิชัย, มะยูโซะ๊ กูโน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ปฏกิริิยา 
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เคมี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ Verridian E-Journal 

2558;8(1): 483-92. 

1.4  สริุจรา บุญเลิศ, มะยูโซ๊ะ กูโน . การพัฒนาบทปฏบัิติการทดลองเสมือนจริง เร่ืองสารละลาย 

กรดและเบส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัย

บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557;8(2):199-207. 

1.5  สริุจรา บุญเลิศ, มะยูโซ๊ะ กูโน. การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยปฏบัิติการเสมือน เร่ือง  

สารละลายกรดและเบส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารหน่วยวิจัย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  2557;4(2):37-44. 

1.6   ชินานันท ์สงวนบุญญพงษ์, มะยูโซ๊ะ กูโน.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

สารประกอบและธาตุส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ 2557; 

25(3):51-62. 

1.7  พรรณราย ศิยะพงษ์, สิริธร สโมสร, มะยูโซ๊ะ กูโน. การศึกษาโมเลกุลลาร์ดอ็กกิ้งของควิโนนรี 

ดักเทส 2 เป็นเอนไซม์เป้าหมายส าหรับยับย้ังมะเรง็เต้านม. วารสารหน่วยวิจัย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  2556;4(2):92-8. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

          - 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 195 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 1 

คม 231 เคมีเชิงฟิสกิส์ 1 

คม 235 เคมีเชิงฟิสกิส์ 1 

คม 332 เคมีเชิงฟิสกิสส์ าหรับครู 

คม 336 เคมีเชิงฟิสกิส์ 2 

คม 433 เคมีเชิงฟิสกิส์ 3 

คม 475 เคมีเภสชั 

คม 494 ปฏบัิติการเคมีเชิงฟิสกิส์ 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

Colorimetric chemosensor ตัวใหม่ที่จ าเพาะ

เจาะจงกบั Cu
2+
 และ F

-
                                                                                                                                

ทุนเงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

2559 ผู้ร่วม

โครงการ 

ตัวตรวจจับไอออนของโลหะทรานซิชันด้วยการ

เปล่ียนสีโดย Schiff base - naphthalene-2-

ol 

ทุนเงินรายได้

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วม

โครงการ 

การศึกษาคุณสมบัติของ colorimetric 

chemosensor ส าหรับใช้เป็นตัวตรวจวัดไอออน

ของโลหะทรานซิชัน 

เงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2557 ผู้ร่วม

โครงการ 

การสงัเคราะห์และศึกษาฤทธิ์ต้านมะเรง็ของ

สารอนุพันธฟ์ลูออเรสเซนต์ของสารสกดัจาก

สมุนไพรเบอร์เบอริน 

เงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ 

2555 ผู้ร่วม

โครงการ 

 

 

 

 

คม 531 เคมีเชิงฟิสกิสข์ั้นสูง 

คม 534 วิธคีณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม 

คม 539 อุณหพลศาสตร์ขั้นสงู 

คม 584 คอมพิวเตอร์ส าหรับการสอนเคมี 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 636 เคมีค านวณขั้นสูง 

คม 638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์ 

คม 730 เคมีควอนตัม 
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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  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย 2547 

วท.ด. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ชีวเคมีและอณชีูววิทยา 

 

ผลงานทางวิชาการ   

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1   Donpudsa S, Visetnan S, Supungul P, Tang S, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V.  

Type I and type II crustins from Penaeus monodon, genetic variation and 

antimicrobial activity of the most abundant crustinPm4. Developmental and 

Comparative Immunology 2014;47:95-103. 

1.2  Visetnan S, Donpudsa S, Supungul P, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V. Domain 2  

of a Kazal serine proteinase inhibitor SPIPm2 from Penaeus monodon possesses 

antiviral activity against WSSV. Fish and Shellfish Immunology 2014;41:526-

30. 

1.3  Donpudsa S. The effect of pH and temperature on amylase activity from Vibrio harveyi.  
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Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2013;32:150-53. 

1.4   Donpudsa S, Rimphanitchayakit V. Cyclodextrin and Cyclodextrin glycosyltransferase.  

Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2012;31: 837-43. 

1.5   Suthianthong P, Donpudsa S, Supungul P, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V. The  

N-terminal glycine-rich and cysteine-rich regions are essential for antimicrobial 

activity of crustinPm1 from the black tiger shrimp Penaeus monodon. Fish and 

Shellfish Immunology 2012; 33:977-83. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1   พิชชารีย์ เจิมจุติธรรม, ภาณพุงศ์ มหาลาภบุตร, เกรียงศักด์ิ ส่งศรีโรจน์, สเุชาวน์ ดอนพุดซา,  

    สนีินาถ ศักด์ิสงู สภัุสสรา สิมมา. ปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกและสารประกอบฟลา

โวนอยด์ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอสิระของสารสกดัจากเปลือกมะม่วงสายพันธุบ์างขุนศรี 

เขียวมรกต และขาวนิยม. ใน: เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาการ” คร้ังที่ 8. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ;26-27 พฤศจิกายน 2557. 232-240. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม 193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  

คม 241 ชีวเคมี 1 

คม 296 ปฏบัิติการชีวเคมี 

คม 341 ชีวเคมี 2 

คม 447 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี 

คม 467 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

คม 541 ชีวเคมีขั้นสงู 1 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

กลไกระดับโมเลกุลของการตอบสนองของ

ภมูิคุ้มกนัในกุ้ง 

ทุนเมธวิีจัยอาวุโส 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2558 ผู้ร่วม

โครงการ 

การพัฒนาผลิตภัณฑก์มัม่ีสมุนไพรที่มีฤทธิ์

ต้านแบคทเีรียในช่องปาก 

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การตอบสนองต่อการต้านเช้ือไวรัสของตัว

ยับย้ังซีรีนโปรทเีนสแบบคาซาลชนิด 2 โดเมน 

จากกุ้งกุลาด า Penaeus monodon 

ทุนสง่เสริมนักวิจัยรุ่น

ใหม่ ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

คม 542 ชีวเคมีขั้นสงู 2 

คม 543 เทคโนโลยีเอนไซม์ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 596 เทคนิคส าหรับการท าวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล   

คม 642 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี 

คม 643 ชีวฟิสกิสข์องโปรตีน 

คม 644 พันธุวิศวกรรม 

คม 645 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

คม 691 ปฏบัิติการพันธุวิศวกรรม 

คม 677  การออกแบบการทดลองทางเคมี 
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ฤทธิ์การต้านอนุมูลอสิระของสารสกดัจาก

เปลือกมะม่วงสายพันธุต่์างๆ ของประเทศไทย 

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

ฤทธิ์การต้านไวรัสหัวเหลืองของตัวยับย้ังซีรีน

โปรทเีนสจากกุ้งกุลาด า 

ทุนวิจัยเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

ฤทธิ์การต้านไวรัสของตัวยับย้ังซีรีนโปรทเีน

สจากกุ้งกุลาด า Penaeus monodon 

ทุนวิจัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้า

โครงการ 

ลักษณะสมบัติของครัสทนิจากกุ้งกุลาด า 

Penaeus monodon 

ทุนพัฒนาศักยภาพใน

การท างานวิจัยของ

อาจารย์รุ่นใหม่ 

ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและ

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2555 หัวหน้า

โครงการ 
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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  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

ปร.ด. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เคมีวิเคราะห์  โฟลอนิเจคชันอะนาลิสสิ  แคปิลลารีอเิลก็โทรโฟรีซิส 

ผลงานทางวิชาการ   

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 Mantim T, Saetear P, Teerasong S, Chan-Eam S, Sereenonchai K, Amornthammarong  

N, Ratanawimarnwong N, Wilairat P, Meesiri W, Uraisin K, Nacapricha D, 

Reagent-Free Analytical Flow Methods for the Soft Drink Industry: Efforts for 

Environmentally Friendly Chemical Analysis. Pure Appl Chem 2012; 84(10): 

2015-25.     

1.2 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. 
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1.3  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. 

1.4 Nacapricha D, Sastranurak P, Mantim T, Amornthammarong N, Uraisin K, Boonpanaid  

C, Chuyprasartwattana C, Wilairat P. Cross Injection Analysis: Concept and 

Operation for Simultaneous Injection of Sample and Reagents in Flow Analysis. 

Talanta 2013; 110:89-5. 

1.5 Mantim T, Nacapricha D, Wilairat P, Hauser PC. Enantiomeric Separation of Some  

Common Controlled Stimulants by Capillary Electrophoresis with Contactless 

Conductivity Detection. Electrophoresis 2012;33(2): 388-94. 

สิทธิบตัร 

1.6    อยู่ระหว่างการย่ืนขอสทิธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง “กระบวนการสกดัพร้อม 

ตรวจวัดปริมาณสารในทนัทด้ีวยเคร่ืองมือแบบอตัโนมัติ “เลขที่ค าขอ 0701002170 

วันที่ย่ืนค าขอ 1 พฤษภาคม 2550  

1.7    อยู่ระหว่างการย่ืนขอสทิธบัิตร ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง “การประดิษฐ์เคร่ืองวัด 

ปริมาณแอลกอฮอล์ในน า้มันเช้ือเพลิง” เลขที่ค าขอ 0601003935 วันที่ย่ืนค าขอ 17  

สงิหาคม 2549   

สิง่ประดิษฐ ์

1.8   “Innova Eth-06: มิเตอร์อาศัยหลักการไหลอย่างต่อเน่ืองส าหรับวัดปริมาณเอทานอลในน า้มัน 

แกส๊โซฮอล์” สิ่งประดิษฐ์เพ่ือเข้าประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 

คร้ังที่ 6 ประจ าปี 2549 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์

กายภาพ และชีวภาพ และรางวัลชมเชย แผนธุรกจิ 

1.9    Siam Gasohol Kit (เคร่ืองวัดภาคสนามสยามแกส๊โซฮอล์) 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1   Duangjai Nacapricha, Natthapong Chantipmanee, Waleed Al-Ahmad, Thitirat Mantim,  

   Nuanlaor Ratanawimarnwong.  Zone fluidics membraneless vaporization. Oral 

Presentation at the 41th on Science and technology of Thailand on 6
th
 – 8

th
 

November 2015 at Nakhon Ratchasima, Thailand. 
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2.2 Saleesri, S., Chinchaimongkol R., Saetear P., Mantim T., Suwanrut, J., Nacapricha D.,  

   Pros and Cons of The Schlieren Effect in Flow-Based Analysis and Its 

Applications in Analysis of Sugar Contents of Food and Beverage Syrups and Fruit 

Juices, Proceeding in Pure and Applied Chemistry International Conference 

(PACCON), 21-23 January 2015, Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand.   

2.3 พีรชาติ โตะ๊พาน, ฐิติรัตน์ แม้นทมิ, ประพิณ วิไลรัตน์ และ รัตติกาล จันทวิาสน์, การพัฒนา 

   เทคนิคแคปปิลลารีอเิลก็โทรโฟรีซิสส าหรับการแยกกลุ่มสารประกอบไครอลเอมีน, 

เอกสารสบืเน่ืองจากการประชุม (Proceedings)  ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑติศึกษาแห่งชาติคร้ังที่ 29 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ณ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

4.  ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม 193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  

คม 350 เคมีวิเคราะห์ 

คม 390 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ 2 

คม 397 ปฏบัิติการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม 594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 

คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 

คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 

คม 655 เทคนิคการแยกสาร 

คม 773 การวิเคราะห์เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมข้ันสงู 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การพัฒนาเคร่ืองตรวจวัดค่าการน าไฟฟ้าแบบ

ไม่สัมผัสสารละลายและวัดค่าทางแสง ร่วมกบั

การใช้อุปกรณ์ไอระเหยแบบไม่ใช้เมมเบรนใน

ระบบการไหล ส าหรับหาปริมาณของซัลไฟต์

และเอทานอลในไวน์ 

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่น

ใหม่ ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2558-

2560 

หัวหน้า

โครงการ 

โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน า้

ทางไกลเพ่ือการประมงชายฝั่งทะเล จังหวัด

สมุทรสาคร 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย

การเกษตร ส านักงาน

พัฒนาการวิจัย

การเกษตร 

2558 -

2559 

ผู้ร่วม

โครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ณัฐพล  อภิรติกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Nuttapon Apiratikul 

ต าแหน่งทางวิชาการ     - 

ทีท่ างาน        ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000-9 ต่อ 18220 

Email          nuttapona@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

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.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

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

Panyim S, Udomkit A. Cholesterol-based cationic liposome increases dsRNA 

protection ofyellow head virus infection in Penaeus vannamei. J Biotechnol 2016; 

228: 95-102. 

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

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

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

1.3  Niyomtham N, Apiratikul N, Suksen, K,  Opanasopit, P, Yingyongnarongkul, B.  
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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. 

1.4  Niyomtham N, Apiratikul N, Chanchang K,  Opanasopit P, Yingyongnarongkul B.  

Synergistic Effect of Cationic Lipids with Different Polarheads, Central Core 

Structures and Hydrophobic Tails on Gene Transfection Efficiency. Biol Pharm Bull 

2014; 37: 1–9. 

1.5 Apiratikul N, Yingyongnarongkul B, Assavalapsakul W. Highly efficient double stranded  

RNA transfection of penaeid shrimp using cationic liposomes. Aquacult Res 2014; 

45: 106-12. 

1.6 Arunkhamkaew S, Athipornchai A, Apiratikul N, Suksamrarn A, Ajavakom V. Novel  

racemic tetrahydrocurcuminoid dihydropyrimidinone analogues as potent 

acetylcholinesterase inhibitors. Bioorg Med Chem Lett 2013; 23: 2880-2. 

1.7 Apiratikul N, Penglong T, Suksen K, Svasti S, Chairoungdua A, Yingyongnarongkul B.  

Enhancement of stability, cellular uptake and cytotoxicity of curcumin with 

synthetic cationic liposome. Russ J Bioorg Chem 2013; 39:444-50. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1    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. 

2.2 Radchatawedchakoon W, Niyomtham N, Apiratikul N, Sakee U, Yingyongnarongkul B.  

Solid phase synthesis and DNA binding affinities of novel synthesized cationic 

lipids. Pure and applied chemistry international conference (PACCON 2014), 

Khon Kaen, Thailand, 2014; 333-6. 

2.3 Niyomtham N, Apiratikul N, Yingyongnarongkul B. Cationic lipid with  

di(hydroxyethyl)amino core structure: An efficient synthesis and application for 

gene delivery. Pure and applied chemistry international conference (PACCON 

2014), Khon Kaen, Thailand, 2014; 287-90. 

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


หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 

218 

2.4 Sopanaporn J, Apirattikul N, Palaga T, Yingyongnarongkul B, Yompakdee C. Anti- 

proliferation activity of pinostrobin from Boesenbergia pandurata and its efficacy 

improvement using cationic liposome on human cancer cell lines. The 26th 14 

Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International 

Conference, Chiang Rai, Thailand, 2014; 610-6. 

     2.5   Lekky A, Apiratikul N, Yingyongnarongkul B, Isidoro C, Suksamrarn A. Chemical  

constituents of the stem of dracaena loureiri. Structural modification of reveratol 

and cytotoxicity evaluation of the analogues. Pure and applied chemistry 

international conference (PACCON 2014), Khon Kaen, Thailand, 2014; 349-

52. 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

             - 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 101  เคมีทั่วไป 2 

คม 106 เคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

คม 190 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1 

คม 196 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน 

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 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 

คม 783 การออกแบบและค้นพบยา 
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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 18203 

Email          pornthipb@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

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.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.1 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. 

1.2   Boonsri P, Neumann TS, Olson AL, Cai S, Herdendorf TJ, Miziorko HM, Hannongbua  

S, Sem DS. Molecular Docking and NMR Binding Studies to Identify Novel 

Inhibitors of Human Phosphomevalonate Kinase. Biochem Biophys Res Commun 

2013; 430: 313–19. 
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1.3 Yagi-Utsumi M, Yamaguchi Y, Boonsri P, Iguchi T, Okemoto K, Natori S, Kato K.  

Stable isotope-assisted NMR characterization of interaction between lipid A and 

sarcotoxin IA, a cecropin-type antibacterial peptide. Biochem Biophys Res 

Commun 2013; 431: 136–40. 

1.4 Boonsri P,  Kuno M, Hannongbua S. Key interactions of the mutant HIV-1 Reverse  

Transcriptase/Efavirenz: An evidence obtained from ONIOM method. Med Chem 

Comm 2011; 2: 1181-87. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 2.1  Tateing S, Boonsri P, Maitarad P, Chotpatiwetchkul W, Hannongbua S, Kungwan N.  

 Virtual Screening of Novel H1N1/A Inhibitors from Isolated Compounds of 

Andrographis paniculata (Burm.F.) Wall.ex Nees, using Molecular Docking. Pure 

& Applied Chemistry Conference (PACCON 2012), Chiang Mai, Thailand, 

2012; 1729-32. 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คม 105  เคมีพ้ืนฐาน 1 

คม 193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 

คม 336 เคมีเชิงฟิสกิส์ 2 

คม 494 ปฏบัิติการเคมีเชิงฟิสกิส์ 

คม 530 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 

คม 533 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี 

คม 534 วิธคีณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม 

คม 539 อุณหพลศาสตร์ขั้นสงู 

คม 585 เคมีค านวณ 

คม 636 เคมีค านวณขั้นสูง 

คม 638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์ 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การออกแบบและสงัเคราะห์สารอนุพันธเ์บอร์

เบอรีนให้เป็นสารชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ลด

คอเลสเตอรอล 

ทุนวิจัยเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วม

โครงการ 

การจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลของเอนไซม์ฟอส

โฟเมวาโลเนตไคเนสและซับสเตรต/ตัวยับย้ัง 

โดยระเบียบวิธกีารผสมผสานกลศาสตร์

ควอนตัมและกลศาสตร์โมเลกุล 

ทุนวิจัยเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การคัดเลือกหาสารธรรมชาติจากฐานข้อมูล

สมุนไพรไทย ที่สามารถยับย้ังการท างานของ

เอนไซม์ ACCase ในหญ้าข้าวนก 

(Echinochloa crus-galli) ที่ด้ือยาปราบวัชพืช 

ทุนวิจัยเงินรายได้  

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วม

โครงการ 

การใช้เคมีคอมพิวเตอร์ศึกษาความสมัพันธ์

ทางโครงสร้างและกลไกการเป็นสารต้านอนุมูล

อสิระของเอนโทไซยานิน ต่อการยับย้ัง

ปฏกิริิยาออกซิเดชันของไขมัน LDL 

ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

 

 

 

 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี 

คม 678 เค้าโครงงานวิจัยใหม่ทางเคมีประยุกต์ 

คม 730 เคมีควอนตัม 

คม 733 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาเคมี 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

ชื่อหลกัสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาเคมี 

ช่ือหลักสตูร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาเคมี 

คงเดิม 

ปรชัญา 

การเรียนรู้  เข้าใจธรรมชาติ และการวิจัยทางเคมี สู่

สงัคมสนัติภาพและพ่ึงพาตนเอง 

 

ปรชัญา 

เรียนรู้ วิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ด้านเคมีอย่างมีคุณภาพและ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

เปล่ียนปรัชญา 

โครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชาแกน                                   3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ                                 9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก                                12 หน่วยกติ 

ปริญญานิพนธ ์                                12 หน่วยกติ 

โครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชาแกน                                          3 หน่วยกติ 

หมวดวิชาบังคับ                                        9 หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือก                                       12 หน่วยกติ 

ปริญญานิพนธ ์                                       12 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

แผนการศึกษา 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  

คม 699 ปริญญานิพนธ ์        12 หน่วยกติ 

แผนการศึกษา 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 6 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 6 หน่วยกิต 

ปรับแผนการ

ศึกษาทุกกลุ่มวิชา 

หมวดวิชาแกน   

คม 573 ความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ    AUDIT        

CH 573 Safety in Laboratory 

ความเป็นพิษของสารเคมีและวัสดุที่อนัตราย การจัดเกบ็ 

และวิธกีารป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี  การแก้ไขและ

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเมื่อได้รับสารอนัตราย 

 

คม 573 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ             AUDIT                                             

CH 573 Safety Management in the Research Laboratory 

ความปลอดภัยทางเคมี ระบบการจ าแนกและจัดเกบ็ การจัดการของเสีย

อนัตราย การจัดการเพ่ือป้องกนัการเกดิ 

อุบัติเหตุจากสารเคมีอนัตรายในห้องปฏบัิติการวิจัย การ 

ประเมินความเสี่ยงในห้องปฏบัิติการ แนวทางการช้ีบ่งภัยที่น าไปสู่การ

เกดิอุบัติเหตุและการจัดการความเสีย 

เปล่ียนช่ือรายวิชา 

และปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

คม 660 สัมมนาเคมี 1                       1(0-2-1) คม 660 สัมมนาเคมี 1                               1(0-2-1)              คงเดิม 

คม 662 สัมมนาเคมี 2                       1(0-2-1) คม 662 สัมมนาเคมี 2                               1(0-2-1) คงเดิม 

คม 670 ระเบียบวิธวิีจัยทางเคมี1            (1-0-3) คม 670 ระเบียบวิธวิีจัยทางเคมี                    1(1-0-2) 

 

เปล่ียนรหัสหน่วยกติ 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

หมวดวิชาบงัคบั   

กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย ์   

คม 516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะ 

แทรนซิชัน                                       3(3-0-6) 

คม 516 เคมีของสารเชิงซ้อนโลหะอนิทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน 3(2-2-

5)                                             

เปล่ียนรหัสหน่วย

กติ 

คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาในเคมี 

อนินทรีย์                                         3(3-0-6) 

คม 517 จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏกิริิยาในเคมีอนินทรีย์ 

                                                3(2-2-5) 

เปล่ียนรหัสหน่วย

กติ 

คม 530 ทฤษฏกีลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 

                                                    3(3-0-6) 

คม 530 ทฤษฏกีลุ่มและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล 

                                                           3(3-0-6) 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย ์   

คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโปกใีนเคมีอนิทรีย์  

                                                    3(3-0-6) 

คม 525 เทคนิคทางสเปกโทรสโปกใีนเคมีอนิทรีย์  

                                                           3(2-2-5) 

เปล่ียนรหัสหน่วย

กติ 

คม 527 ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ขั้นสูง         3(3-0-6) 

ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ชนิดใหม่ๆ กลไกของปฏกิริิยา 

สารมัธยันตร์ที่ว่องไวและการประยุกต์ใช้ในการ

สงัเคราะห์ 

คม 527 ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ขั้นสูง                3(2-2-5) 

ปฏกิริิยาเคมีอนิทรีย์ชนิดใหม่  กลไกของปฏกิริิยา สารมัธยันตร์ที่ว่องไว

และการประยุกต์ใช้ในการสงัเคราะห์ 

เปล่ียนรหัสหน่วย

กติ และปรับ

ค าอธบิายรายวิชา 

คม 528 เคมีอนิทรีย์เชิงฟิสิกส ์              3(3-0-6) คม 528 เคมีอนิทรีย์เชิงฟิสิกส ์                     3(3-0-6) คงเดิม 
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กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส ์    

คม 533 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี  

                                                     3(3-0-6) 

คม 533 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี 3(3-0-6) คงเดิม 

 

คม 534 วิธคีณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม   3(3-0-6) 

วิธคีณิตศาสตร์เพ่ือความเข้าใจและการประยุกต์กบั

ทฤษฎีต่างๆทางเคมีเชิงฟิสกิส์ ตัวด าเนินการ ฟังกชั์น

คล่ืน โครงสร้างและสมบัติของอะตอมที่มีหน่ึง

อเิลก็ตรอนและหลายอเิลก็ตรอน ทฤษฎีและวิธกีาร 

คม 534 วิธคีณิตศาสตร์และเคมีควอนตัม        3(3-0-6) 

วิธคีณิตศาสตร์เพ่ือความเข้าใจและการประยุกต์กบัทฤษฎีทางเคมีเชิง

ฟิสกิส์ ตัวด าเนินการ ฟังกชั์นคล่ืน โครงสร้างและสมบัติของอะตอมที่มี

หน่ึงอเิลก็ตรอนและหลายอเิลก็ตรอน ทฤษฎีและวิธกีาร 

ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

กลุ่มวิชาชีวเคมี      

คม 541 ชีวเคมีขั้นสงู 1                        4(4-0-8) คม 541 ชีวเคมีขั้นสงู 1                              3(3-0-6) ปรับหน่วยกติ 

คม 542 ชีวเคมีขั้นสงู 2                        3(3-0-6) คม 542 ชีวเคมีขั้นสงู 2                              2(2-0-4) ปรับหน่วยกติ 

 คม 543 เทคโนโลยีเอนไซม์                         2(2-0-4) 

CH543  Enzyme Technology 

จลนศาสตร์ขั้นสงูของเอนไซม์ กลไกการเร่งปฏกิริิยา และเทคโนโลยีของ

เอนไซม์ 

 

 

รายวิชาใหม่ 
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คม 596 เทคนิคทางชีวเคมีขั้นสงู             2(0-6-0) 

CH 596 Advanced Biochemistry Techniques 

 

คม 596 เทคนิคส าหรับการท าวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล                                           

2(0-6-0) 

CH 596 Biochemical and Molecular Biological Techniques for 

Research 

เปล่ียนช่ือรายวิชา 

กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห ์   

คม 558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโปกี    2(2-0-4) 

CH 558 Spectroanalytical Chemistry 

สมบัติการดูดกลืนและการคายคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าใน

ระดับอะตอมและโมเลกุล หลักการ วิธกีารวิเคราะห์ และ

รายละเอยีดอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเทคนิคทางส

เปกโทรสโกปีแต่ละประเภท การประยุกต์เทคนิค 

คม 558 เคมีวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโปกี         2(2-0-4) 

CH 558 Spectroanalytical Chemistry 

สมบัติการดูดกลืนและการคายคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในระดับอะตอมและ

โมเลกุล หลักการ วิธกีารวิเคราะห์ รายละเอยีดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบั

เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีแต่ละประเภท และการประยุกต์ใช้ 

เปล่ียนค าอธบิาย

รายวิชา 

คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า               2(2-0-4) 

CH 559 Electroanalytical Chemistry 

ทฤษฏเีคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ปริมาณโดย

วัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เกดิขึ้น ตลอดจนลักษณะเฉพาะ

ของเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าต่างๆ และการวัดค่าการน า

ไฟฟ้า 

คม 559 เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า                    2(1-2-3) 

CH 559 Electroanalytical Chemistry 

ทฤษฏเีคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ปริมาณโดยวัดคุณสมบัติทาง

ไฟฟ้าที่เกดิข้ึน ลักษณะเฉพาะของเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า และการวัดค่า

การน าไฟฟ้า 

 

เปล่ียนรหัสหน่วย

กติและปรับ

ค าอธบิายรายวิชา 
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คม 594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือประยุกต์  

                                                     2(0-6-0) 

คม 594 ปฏบัิติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือประยุกต์  

                                                            2(0-6-0) 

คงเดิม 

คม 655 เทคนิคการแยกสาร                  3(3-0-6) คม 655 เทคนิคการแยกสาร                        3(2-2-5) เปล่ียนรหัสหน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือก   

คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไวคลิกและการประยุกต์  

                                                     2(2-0-4) 

คม 521 เคมีของสารเฮเทอโรไวคลิกและการประยุกต์  

                                                           2(2-0-4) 

คงเดิม 

คม 524 ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ                   2(2-0-4) คม 524 ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ                        2(2-0-4) คงเดิม 

คม 574 นิติเคมีวิเคราะห์                       2(2-0-4) คม 574 นิติเคมีวิเคราะห์                            2(2-0-4) คงเดิม 

คม 576 เคมีการเร่งปฏกิริิยา                   2(2-0-4) คม 576 เคมีการเร่งปฏกิริิยา                        2(1-2-3) เปล่ียนรหัสหน่วยกติ 

คม 579 เคมีของอาหาร                        2(2-0-4) 

องค์ประกอบหลัก โครงสร้างและเคมีที่เกี่ยวข้องในระบบ

ของอาหาร เคมีของน า้ในอาหาร โปรตีนคาร์โบไฮเดรท 

ไขมันเอนไซม์ในอาหารเคมีของสารเติมแต่งในอาหาร

การศึกษาผลของการแปรรูปที่มีต่อการเปล่ียนแปลงทาง

เคมีขององค์ประกอบส าคัญในอาหารวิธกีารวิเคราะห์

สาระส าคัญในอาหาร 

คม 579 เคมีของอาหาร                              2(1-2-3) 

โครงสร้างและเคมีที่เกี่ยวข้องในระบบของอาหาร เคมีของน า้ในอาหาร 

โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ไขมัน เอนไซม์ในอาหาร เคมีของสารเติมแต่งใน

อาหาร ผลของการแปรรูปที่มีต่อองค์ประกอบส าคัญในอาหาร วิธกีาร

วิเคราะห์สารส าคัญในอาหาร 

เปล่ียนรหัสหน่วย

กติและค าอธบิาย

รายวิชา 

คม 585 เคมีค านวณ                            2(2-0-4) คม 585 เคมีค านวณ                                  2(2-0-4) คงเดิม 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 

230 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

คม 589 ทรัพย์สนิทางปัญญาส าหรับการวิจัย1(1-0-2)               

CH 589 Intellectual Property for Research 

พ้ืนฐาน และหลักการที่ส าคัญเกี่ยวกบักฎหมายด้าน

ทรัพย์สนิทางปัญญาที่เป็นสากล ลิขสิทธิ์ สทิธบัิตร 

ทรัพย์สนิทางปัญญาทางเคมี การปกป้องความ

หลากหลายพันธุพื์ช ภมูิปัญญาท้องถิ่นไทย เคร่ืองหมาย

การค้า สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ การออกแบบด้าน

อุตสาหกรรม แผนภมูิวงจรรวม และความลับทางการค้า 

รวมทั้งจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 

คม 589 ทรัพย์สนิทางปัญญาส าหรับการวิจัย     1(1-0-2)                           

CH 589 Intellectual Property for Research 

กฎหมายด้านทรัพย์สนิทางปัญญาที่เป็นสากล ลิขสิทธิ์ สทิธบัิตร 

ทรัพย์สนิทางปัญญาทางเคมี การปกป้องความหลากหลายพันธุพื์ช ภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นไทย เคร่ืองหมายการค้า สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ การ

ออกแบบด้านอุตสาหกรรม แผนภมูิวงจรรวม ความลับทางการค้า และ

จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 

ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์        2(1-2-3) 

CH 612 Selected Topics in Inorganic Chemistry 

ทฤษฏแีละความก้าวหน้าทางเคมีอนินทรีย์ และเคมีอนิ

นทรีย์ประยุกต์ 

คม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์             2(1-2-3) 

CH 612 Selected Topics in Inorganic Chemistry 

ความก้าวหน้าทางทฤษฏแีละงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางเคมีอนินท

รีย์ เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทาง

วิชาการ 

 

 

 

เปล่ียนรหัสหน่วย

กติและค าอธบิาย

รายวิชา 
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คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์            2(2-0-

4)        

CH 623 Selected Topics in Organic Chemistry      

ทฤษฎีและความก้าวหน้าทางเคมีอินทรีย์  และเคมี

อนิทรีย์ประยุกต์ 

คม 623 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์               2(1-2-3)        

CH 623 Selected Topics in Organic Chemistry     ความก้าวหน้าทาง

ทฤษฏแีละงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางเคมีอนิทรีย์ เคมีอนิทรีย์

ชีวภาพ เคมีอนิทรีย์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทาง

วิชาการ 

เปล่ียนรหัสหน่วย

กติและค าอธบิาย

รายวิชา 

คม 624 การสังเคราะห์ทางเคมีอนิทรีย์ขั้นสูง2(2-0-4) 

ความก้าวหน้าของวิธีสังเคราะห์สารอนิทรีย์ในปัจจุบัน  

การวิเคราะห์และการวางแผนสงัเคราะห์สารอนิทรีย์เพ่ือ

ไปสู่โมเลกุลเป้าหมายชนิดต่าง ๆ        

คม 624 การสังเคราะห์ทางเคมีอนิทรีย์ขั้นสูง    2(2-0-4) 

ความก้าวหน้าของวิธสีังเคราะห์สารอนิทรีย์ในปัจจุบัน  การวิเคราะห์และ

การวางแผนสงัเคราะห์สารอนิทรีย์แบบคิดย้อนกลับเพ่ือไปสู่โมเลกุล

เป้าหมาย  

เปล่ียนค าอธบิาย

รายวิชา 

คม 636 เคมีค านวณ                             2(2-0-4)        คม 636 เคมีค านวณ                                  2(2-0-4)        คงเดิม 

คม 638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์       2(2-0-4)  

CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry      

พัฒนาการและทฤษฎีใหม่ๆทางเคมีเชิงฟิสิกส์ รวมทั้ง

การประยุกต์ใช้ 

คม 638 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสกิส์            2(1-2-3)  

CH 638 Selected Topics in Physical Chemistry     

ความก้าวหน้าทางทฤษฏแีละงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางเคมีเชิง

ฟิสกิส ์เคมีเชิงฟิสกิสป์ระยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทาง

วิชาการ 

 

 

เปล่ียนรหัสหน่วย

กติและค าอธบิาย

รายวิชา 
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คม 640  หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี               2(2-0-4) 

CH 640  Selected  Topics in  Biochemistry 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางชีวเคมี และชีวเคมี

ประยุกต์                                   

คม 642  หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี                    2(1-2-3) 

CH 642  Selected  Topics in  Biochemistry 

ความก้าวหน้าทางทฤษฏแีละงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางชีวเคมี 

ชีวเคมีประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

เปล่ียนรหัสหน่วย

กติและค าอธบิาย

รายวิชา 

 คม 643  ชีวฟิสกิสข์องโปรตีน                      2(1-2-3) 

CH 643  Protein Biophysics 

สมบัติ โครงสร้างและหน้าที่ของกรดอะมิโนและโปรตีน พันธะและแรง

ยึดเหน่ียวในโครงสร้างของโปรตีน โดยใช้เทคนิคทางชีวสารสนเทศน์ 

และเทคนิคทางชีวเคมีเชิงฟิสกิส์ ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ                                    

รายวิชาใหม่ 

 คม 644  พันธุวิศวกรรม                            2(2-0-4) 

CH 644  Genetic Engineering 

หลักการทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและการประยุกต์ทางพันธุ

วิศวกรรม  

 

 

 

                     

รายวิชาใหม่ 
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 คม 645  พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล                2(2-0-4) 

CH 645  Molecular Genetics 

การจัดตัวของจีโนมในยูคาริโอต การกลายพันธุแ์ละวิวัฒนาการของยีน 

มิวเตช่ัน การควบคุมการแสดงของยีนจากสญัญาณภายนอกเซลล์ ที่

เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาการของเซลล์ และการก่อมะเรง็ รวมทั้งความรู้

ด้านเทคโนโลยียีน 

รายวิชาใหม่ 

คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม       2(2-0-4) คม 650 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม             2(1-2-3) เปล่ียนรหัสหน่วยกติ 

คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์       2(2-0-4) 

CH 654 Selected Topics in Analytical Chemistry   

ทฤษฎีและความก้าวหน้าทางเคมีวิเคราะห์และเคมี

วิเคราะห์ประยุกต์              

คม 654 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์            2(1-2-3) 

CH 654 Selected Topics in Analytical Chemistry   

ความก้าวหน้าทางทฤษฏแีละงานวิจัยที่ส าคัญในปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์ 

เคมีวิเคราะห์ประยุกต์ และการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ        

เปล่ียนรหัสหน่วย

กติและค าอธบิาย

รายวิชา 

คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี                   

                                                    2(2-0-4) 

คม 674 การประยุกต์เคมีในนาโนเทคโนโลยี     2(1-2-3)                                เปล่ียนรหัสหน่วย

กติ 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล                 2(2-0-4) 

บทบาทของเคมีคอมบิเนทอเรียลในงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

สารใหม่ๆที่ใช้ในการบ าบัดโรค   หลักการของการใส่

รหัสและการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์กลุ่มสารที่มี

ความหลากหลาย  โครงสร้ าง  การออกแบบการ

สังเคราะห์กลุ่มสารให้มีสภาวะที่ดีที่สุดโดยวิธีวิเคราะห์

แบบย้อนกลับ  การคัดเลือกตัวเช่ือม และการสลายตัว

เช่ือมที่เหมาะสม การติดตามปฏกิิริยาในวัฏภาคของแขง็

โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี                                 

คม 676 เคมีคอมบิเนทอเรียล                     2(2-0-4) 

บทบาทของเคมีคอมบิเนทอเรียลในงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารใหม่ที่ใช้ใน

การบ าบัดโรค  หลักการของการใส่รหัสและการประยุกต์ใช้ในการ

สังเคราะห์กลุ่มสารที่มีความหลากหลาย  โครงสร้าง การออกแบบการ

สังเคราะห์กลุ่มสารให้มีสภาวะที่ดีที่สุดโดยวิธีวิเคราะห์แบบย้อนกลับ  

การคัดเลือกตัวเช่ือม และการสลายตัวเช่ือมที่เหมาะสม การติดตาม

ปฏกิริิยาในวัฏภาคของแขง็โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี                                  

 

ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี                      

CH 677 Experimental Design in Chemistry 

2(2-0-4) 

คม 677 การออกแบบการทดลองทางเคมี        2(1-2-3)             

CH 677 Experimental Design in Chemistry 

เปล่ียนรหัสหน่วย

กติและค าอธบิาย

รายวิชา 

การค้นคว้า ออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะเร่ืองตาม

ความสนใจ เพ่ือเพ่ิมทกัษะและความช านาญในการ

ทดลองแบบประยุกต์โดยน าเคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ

มาประยุกต์ใช้ 

การออกแบบการวิจัยและทดลองเฉพาะเร่ืองตามความสนใจ เพ่ือเพ่ิม

ทกัษะและความช านาญในการทดลองแบบประยุกต์โดยน าเคร่ืองมือและ

เทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ 

 

คม 682 เคมีสะอาด                              2(2-0-4) คม 682 เคมีสะอาด                                   2(1-2-3)                                            เปล่ียนรหัสหน่วยกติ 
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คม 683 การออกแบบและค้นพบยา          2(2-0-4)                         คม 683 การออกแบบและค้นพบยา               2(1-2-3)             เปล่ียนรหัสหน่วย

กติ 

- คม 691  ปฏบัิติการพันธุวิศวกรรม                 2(0-6-0)                               รายวิชาใหม่ 

 CH 691  Genetic Engineering Laboratory 

ปฏบัิติการทางเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทด์ีเอน็เอและพันธุวิศวกรรม 

 

ปริญญานิพนธ ์   

คม 699 ปริญญานิพนธ ์                         12 หน่วย

กติ 

CH 699 Thesis 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 12 หน่วยกติ 

GRT 691 Master’s Thesis 

เปล่ียนรหัสและช่ือ

รายวิชา 

 


